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FÖRORD 
 

Uppsatsen är ett magisterarbete som avslutar påbyggnadsåret mot magisterexamen i 
företagsekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Under detta år har författaren valt 
att fortsätta inrikta studierna inom ämnet E-business. Uppsatsen kommer därför att 
behandla en viss del av detta stora område. Genom arbetet med uppsatsen används 
den kunskap som har inhämtats inom området under studietiden. Magisteruppsatsen är 
en kurs på 10 poäng som har lästs på halvtid under hela vårterminen år 2004. 
 
Jag vill tacka min handledare Klaus Solberg Søilen för de åsikter och synpunkter som 
han har framfört under arbetets gång. Dessa synpunkter har hjälpt till att lyfta arbetet 
och föra det framåt mot ett fullbordande.  
 
Jag vill även tacka Anders Nilsson som har varit ansvarig för kursen. I arbetets 
inledande skede fördes öppna diskussioner om de olika ämnena och hur dessa kunde 
utvecklas. Han har också föreläst om metoder och hur arbetena skulle kunna 
genomföras. 
 
Jag vill också passa på att tacka de respondenter som har svarat på 
enkätundersökningarna. Det var väldigt svårt att få in tillräckligt med svar, varför jag 
vill ge de som har svarat ett extra stort tack. Utan er hade inte arbetet kunnat 
genomföras. 
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ABSTRACT 
 
Titel:    E-business with clothes – market research. 
 
Author:   Magnus Cejie 
 
Tutor:    Klaus Solberg Søilen 
 
Institution:   Department of Business Administration. 
 
Course:   Master Thesis in Business Administration, FED 006. 
 
Purpose: The purpose of the thesis is to examine and explain 

which consumers who choose to, or not choose to, shop 
for clothes via Internet. This will give businesses, and 
the reader, a better understanding on the views, of 
customers, on E-business with clothes. 

 
Procedure: A quantitative market research has been performed 

through a survey. Also the gathering of the material and 
the analysis is done with quantitative methods. The 
primary sources dominate the thesis. 

 
Conclusion: The Swedish consumers with experience from buying 

clothes online have a high level of satisfaction and 96 % 
will consider doing it again. 85 % have done it more 
than once. Women stand for the greater part of those 
with multiple experiences. The foremost reason for the 
respondents to shop for clothes online is the 
comfortableness. That is the answer from 64 % of them. 
54 % of the women compared to 29 % of the men do 
not think that the price is important when they order 
clothes on the Internet. When it comes to paying 40 % 
want to get an invoice, although only a few companies 
use that method. 57 % say that the longest waiting time 
accepted for delivery is 10 days. Difficulties in deciding 
size needed and lack of possibilities to examine the 
products are the biggest problems and most common 
reasons for people not to shop for clothes online. This 
also reflects in the kinds of clothes that are being sold 
on the Internet.  

 It is mostly shop-avoiding-singlebuyers who order 
clothes on the Internet. This changes the view of E 
Turban on different general types of customers. 

 Finally proposals for better presentation av measuring 
methods are presented.  

  

 



 
SAMMANFATTNING 

 
Titel:    E-handel med Kläder – en marknadsundersökning. 
 
Författare:   Magnus Cejie 
 
Handledare:   Klaus Solberg Søilen  
 
Institution:   Managementhögskolan 
 
Kurs:     Magisterarbete i Företagsekonomi, FED 006. 
 
Syfte: Syftet med projektet är att undersöka och förklara vilka 

konsumenter det är som väljer att handla kläder via 
Internet respektive avstår ifrån det. Detta skall ge de 
företag som idag bedriver E-handel med kläder i 
Sverige, samt andra intressenter, en inblick i 
konsumenternas syn på E-handel med kläder. Med ökad 
förståelse skapas bättre förutsättningar för anpassning 
av affärsmodeller. 

 
Metod: En kvantitativ marknadsundersökning har gjorts med 

hjälp av enkäter. Även sammanställning av empiri och 
analys är gjord med kvantitativ metod. Primärkällorna 
är det som har dominerat detta arbete. 

 
Slutsats:  De konsumenter som har handlat kläder via Internet är 

positiva till denna upplevelse och 96 % av dem kan 
tänka sig att göra det igen. 85 % har gjort det mer än en 
gång. Kvinnor står för den största andelen av dem som 
har köpt kläder via Internet flera gånger. 

 Den främsta anledningen till att respondenterna handlar 
kläder via Internet är att det är bekvämt. 64 % har svarat 
detta. 54 % av kvinnorna mot 29 % av männen tyckte 
inte att priset var viktigt när de skall beställa kläder via 
Internet. När plaggen skall betalas vill drygt 40 % helst 
göra detta mot faktura, trots att det inte förekommer hos 
många företag. Enligt 57 % går gränsen för hur lång 
leveranstid som kan accepteras vid 10 dagar. De största 
problemen och vanligaste anledningarna till att 
konsumenter inte köper kläder, via Internet, är 
svårigheter att bestämma storlek och att det inte går att 
undersöka klädesplaggen. Detta återspeglas också i de 
plagg som säljs mest.  

 Det är främst shoppingundvikande singelköpare som 
beställer kläder via Internet. Detta förändrar Turbans 
syn på vilka som E-handlar generellt. 

 Avslutningsvis ges förslag på hur presentationer och 
måttbestämning kan förbättras. 
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1 INLEDNING 
Inledningen presenterar det problem som skall diskuteras genom hela uppsatsen samt 
bakgrunden och målet för detta.  

1.1 Bakgrund & Problemdiskussion 
Internettillgången blev väldigt stor i Sverige under slutet av 1990-talet. På bara några 
år skaffade sig en stor del av Sveriges befolkning någon form av uppkoppling mot 
Internet. Under fjärde kvartalet 2002 var det 84 procent av den svenska befolkningen 
över 16 år som hade tillgång till Internet. Tillgången fortsätter att öka även om det har 
stannat av lite. Sedan samma period året innan var ökningen bara 1 procentenhet.1   
Den ökade tillgången till Internet har öppnat en ny kanal för försäljning till 
privatpersoner såväl som till företag. Efter millennieskiftet hade E-handeln några 
svåra år med mycket konkurser, men handeln via Internet har ändå ökat. Det 
tydliggörs bland annat genom att julhandeln på Internet ökade från 13.7 miljarder, 
julen 2002, till 18.5 miljarder året därpå.2  
Allt fler svenskar visar intresse av att handla sina produkter på Internet. I September 
2003 besökte 1,8 miljoner svenskar en butik på Internet. Det innebär 40 procent av 
svenskarna.3 (Detta är en uträkning som har gjorts av hur många individer som gjorde 
besök, inte det antal besök som gjordes.)  
Bland de E-handlare, i Sverige, med flest antal unika besökare utmärker sig främst de 
som har inriktat sig på ett nischområde som till exempel www.blocket.se som säljer 
annonser.4
 

Domän Unika besökare 
Blocket.se 934 000 
Kelkoo.com 346 000 
Cdon.com 277 000 
Pricerunner.com 264 000 
Ginza.se 263 000 
Amazon.co.uk 208 000 
Dell.com 188 000 
Netonnet.se 183 000 
Ikea.se 141 000 
Onoff.se 140 000 

Figur 1. De 10 mest besökta E-handelsplatserna. 
 

Ett område inom E-handel som har haft problem med att sälja sina produkter till 
kunderna är klädbranschen. Detta märks också i listan ovan, över de tio främsta E-
handlarna i Sverige. Ingen av dessa säljer kläder. Oron verkar också större när det 
gäller att handla kläder via Internet eftersom det är svårt att avgöra hur väl dessa 

                                                 
1 Nielsen//Netratings, Global Internet Population Grows…., (2004-02-24). 
2 Wistrand J.,Rekord för julhandeln på nätet, (2004-02-22) 
3 Nielsen//Netratings, Boom för svenska E-handelsföretag…,(2004-02-24). 
4 Ibid.  
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passar utan möjlighet att först kunna prova dem. Människor verkar vara väldigt 
noggranna med sina inköp av kläder. Problem med att avgöra passform och besvär 
med att returnera kläderna verkar göra att många fortfarande föredrar att handla i 
vanliga butiker. 
I Sverige har det under många år varit populärt att handla kläder via postorder vilket 
gör det än mer anmärkningsvärt att inte handeln med kläder via nätet blivit större då 
funktionen är ungefär densamma. Den svenska E-handeln inom alla branscher 
domineras av Svenska Postorderföreningen med dess 45 medlemmar. Dessa hade i 
Sverige under 2003 en omsättning på 7,8 miljarder. Utav detta utgjorde E-handeln 
endast 19,0 procent.5
Trots att E-handelsnivån fortfarande är låg ökar handeln med kläder via Internet. I 
julhandeln år 2003 ökade inköpen av kläder med 40 procent jämfört med samma 
period året innan.6
Författaren har två funderingar om varför E-handeln med kläder ännu inte tagit 
ordentlig fart. 
 

• Kunderna vill undersöka plaggen före inköp. 
• Kunderna vill slippa eventuella returer.  

 
Detta stämmer dock inte överens med det faktum att postorderhandeln med kläder har 
fungerat under många år. 
Därav ställs frågorna:  
 

• Vilka faktorer är viktiga för kunderna vid E-handel med kläder? 
• Vem är den typiske kunden? 
• Hur kan E-handelsföretagen, inom klädbranschen, locka till sig fler kunder? 

 
Undersökningen kommer att göras ur åskådarperspektiv, men med fokus på kunderna, 
inom området elektronisk handel.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka vilka konsumenter det är som väljer att handla 
kläder via Internet respektive avstår ifrån det. Detta skall ge de företag som idag 
bedriver E-handel med kläder i Sverige, samt andra intressenter, en inblick i 
konsumenternas syn på E-handel med kläder. Med ökad förståelse skapas bättre 
förutsättningar för anpassning av affärsmodeller. 

1.2.1 Avgränsningar 
En avgränsning har gjorts till Sverige. Den utvalda gruppen av respondenter har en 
spridning över södra Sverige. Respondenterna har dock inte tillfrågats om bostadsort 
varför det är möjligt att de inte är bosatta i södra Sverige. Vid analys av empiri 
kommer inte heller någon uppdelning göras utifrån geografiska faktorer.  
De tillfrågade respondenterna är 16 år eller äldre. Denna ålder har valts eftersom det 
är den ålder då rätten att själv råda över egen inkomst inträder enligt Föräldrabalken 

 
5 Helgesson L., Svenska Postorderföreningens Branschfakta, (2004-02-24). 
6 Wistrand J., Rekord för julhandeln på nätet, (2004-02-22). 
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§9:3.7 Det är alltså först vid denna ålder en person enligt svensk lag kan sluta 
bindande köpeavtal.8

1.2.2 Mål 
Målet med detta arbete är att genom en marknadsundersökning undersöka vilka 
faktorer som är av vikt vid valet att antingen handla kläder via Internet eller avstå 
ifrån det. Den empiri som kommer fram ur marknadsundersökningen skall sedan 
analyseras gentemot den redan existerande litteratur som finns i ämnet. Resultatet som 
tas fram skall förhoppningsvis ge indikationer, för företag, om vad som behövs satsas 
på för att få fler att handla kläder via Internet. Utöver detta skall resultatet också visa 
vilka faktorer som de svenska E-handelskunderna, i klädbranschen, idag är mest nöjda 
respektive missnöjda med. 

 
7 Sveriges Rikes Lag. 
8 Malmström & Agell, 2001. 
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2 METOD 
Metodavsnittet skall ge en förklaring på hur problemet har bearbetats, samt hur 
empiriska data har samlats in och analyserats. Denna del av uppsatsen skall också 
visa vilka funderingar som har gjorts kring arbetet och hur jag har tagit itu med 
dessa. Metoden delas upp i två delar, övergripande samt praktiska metoder. 

2.1 Övergripande Metoder 

2.1.1 Ämnesval 
Uppsatsen avslutar fyra års studier inom företagsekonomi vid Blekinge Tekniska 
Högskola. De två sista åren har, för min del, inriktats främst på området E-handel. 
Under denna koncentrering mot ett område har intresset främst fastnat på försäljning 
av produkter och tjänster till konsumenter, B2C. I detta intresse ligger inte enbart 
försäljningen utan även faktorer som kundvård, support och kundernas beteende. Det 
har därför fallit sig naturligt att det är detta område som skall behandlas i 
magisteruppsatsen. Att just handeln med kläder har valts beror på att denna marknad 
har varit långsammare med att komma igång med handeln via Internet.9

2.1.2 Positivism 
Arbetsformatet för uppsatsen utgår främst ifrån ett positivistiskt synsätt. Med detta 
menas att arbetet strävar efter en precis och verklig förklaring, som upphovsmannen 
av synsättet August Comte beskrev det. Detta till skillnad från Hermeneutiken där 
svaren i stor utsträckning tolkars och där dessa endast gäller under en rad 
förutsättningar som till exempel bundenhet till tid och rum. Positivismen tar avstånd 
ifrån spekulationer och menar istället att vetenskap skall verifieras med empiriska 
data. Med dessa empiriska data skall finnas ett tydligt samband mellan orsak och 
verkan, så kallad kausalitet.10 Positivismen har två källor till kunskap, de 
observationer vi kan göra med våra sinnen och det som vi kan resonera oss fram till 
med mänsklig logik. Det går till exempel slå fast med sinnena att en byggnad befinner 
sig i en viss stad. Samtidigt säger logiken att denna byggnad inte kan befinna sig i två 
städer samtidigt.11 Här finns alltså inte utrymme för spekulationer. 
Kausalitetssambanden skall helst vara generaliserbara. Detta är ett av målen med 
positivistiska undersökningar. Utsträckningen av generaliserbarheten kan naturligtvis 
variera. Med insamlad data försöker ett mönster hittas som kan förklara verkligheten. 
Ju större undersökning som görs desto mer korrekt blir bilden av verklighet som 
beskrivs. 12 Generaliserbarheten bygger på induktiv slutledning. Det vill säga att 
allmängiltiga slutsatser dras om en stor population utifrån ett begränsat antal 
företeelser.13 Mer om induktion senare. 
I det aktuella arbetet har en positivistisk utgångspunkt använts på det vis att ett 
generaliserbart svar eftersöks som kan förklara ett kausalt samband mellan 
människors val att handla eller inte handla kläder via Internet och ett antal olika 
                                                 
9 Se problemdiskussion. 
10 Lundahl & Skärvad, 1999. 
11 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001. 
12 Lundahl & Skärvad, 1999. 
13 Danermark mfl, 2003. 
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faktorer som till exempel pris och tillgång. Mer om faktorerna kommer senare i 
diskussionen kring undersökningsformen. När det tidigare nämnts att positivismen tar 
avstånd ifrån spekulationer, menas vid den tidpunkt då avläsning av svaren görs. 
Dessa svar skall enligt positivismen vara absoluta och ej tolkas. Vid 
hypotesformningen ligger ofta spekulationer till grund. I detta arbete ger utläsningen 
av svaren, till viss del, plats för tolkning. Främst används dock en positivistisk 
synvinkel. Generaliserbarheten finner sin grund i att undersökningen görs på spridda 
platser och till ett stort antal respondenter. Närmare förklaring följer i den praktiska 
metoddelen.  

2.1.3 Induktion och Deduktion 
Inom positivismen kan slutsatser dras på 3 sätt, genom induktion, deduktion och 
hypotesdeduktion som är en kombination av de två tidigare. Det induktiva sättet att 
dra slutsatser har grunden i empiriska data. Genom att sätta upp villkor går det att 
komma fram till en sanning. Alla företag (om det är företag som undersöks) som 
uppfyller villkoren kommer att få samma utgång enligt villkoren. 
Villkor 1: Alla studenter kan arbeta effektivt med uppsatsen om de schemalägger 
arbetet. 
Villkor 2: Jag är student. 
Slutsats: Jag arbetar effektivare med uppsatsen om jag schemalägger arbetet. (Det är 
möjligt men det tar inte hänsyn till att det kan finnas undantag med studenter som 
arbetar effektivare då det faller på dem istället för efter ett schema).  
 En svaghet med induktiva slutsatser är att det sällan går att ta hänsyn till alla 
observationer men en slutsats ändå dras. På det viset utesluts undantagen.  
Med deduktion görs en logisk slutledning. Istället för att samla in empiriska data som 
bevisar utgången, räcker det att tänka logiskt. Även här sätts villkor upp, men 
slutsatsen är inte en direkt sanning utan en möjlig utgång.  
Villkor 1: Alla studenter kan bli försenade med sin uppsats. 
Villkor 2: Jag är en student. 
Slutsats: Jag kan bli försenad med uppsatsen. (Det är inte alls säkert, men det är 
möjligt.) 
Med hypotesdeduktion kombineras de två metoderna genom att göra en logisk slutsats 
av verkligheten enligt den deduktiva metoden. Denna slutsats prövas sedan med 
empiriska data. Med denna metod kan visas vilka hypoteser som falsifieras och vilka 
som saknar motsägelse. Det är lättast att bevisa en falsifiering. Att en hypotes saknar 
motsägelse behöver inte betyda att den är sann, det kan vara underlaget i 
undersökningen som är bristfälligt eller det sätt på vilken den har tagit form. Det 
strävas alltså efter att falsifiera hypoteser.14

Det är denna sista modell, hypotesdeduktion, som används i detta arbete. Det 
deduktiva arbetet har främst ägt rum före själva undersökningen för att arbeta fram 
hypoteser. Dessa hypoteser omfattar bland annat relationer mellan, pris, kundsupport, 
varupresentation mm och kundnöjdhet. 
Med hjälp av induktiva metoder har dessa hypoteser sedan antingen falsifierats eller 
visats sakna motsägelser. Detta görs genom att samla in empiriska data kring olika 
isolerade faktorer. 

 
14 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001. 
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2.1.4 Perspektiv 
Arbetet med denna uppsats är tänkt att vara ur ett objektivt perspektiv. Ordet objektivt 
kan ha flera meningar. När det nämns här menas främst opartiskhet, fullständighet 
samt förmåga att skilja på fakta och värderingar Det går också att välja att se på 
objektivitet på 3 olika vis, enligt Lundahl & Skärvad; 
 

• Fullständig objektivitet är möjlig och eftersträvbar. 
• Fullständig objektivitet är inte möjlig men största möjliga saklighet bör 

eftersträvas. 
• Medveten subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga sammanhang. 15 

 
(För mer information om respektive ståndpunkt hänvisas till referensen.) 
Detta arbete görs utifrån den andra punkten, att fullständig objektivitet inte är möjlig 
men att största möjliga saklighet bör eftersträvas. Detta med hänsyn till att det redan 
vid hypotes och problemformulering görs avsteg ifrån fullständig objektivitet. Även 
om dessa punkter tar avstamp ifrån teori och tidigare undersökningar som kan 
betraktas som fakta, genomsyras de av egna åsikter och funderingar. De svar som 
tagits fram ur undersökningen skall dock vara sakliga och opåverkade av författaren, i 
största möjliga utsträckning.  

2.1.5 Författarens Referensram 
Referensramen är de kunskaper och erfarenheter som forskaren har sedan tidigare. 
Denna kan vara medveten eller omedveten om dem. Eftersom varje individ har olika 
bakgrund, kan arbetet påverkas olika beroende på vem som gör det. Att undvika de 
omedvetna influenserna är i stort omöjligt. För att underlätta läsarens bedömning av 
arbetet bör därför klargöras den del av författarens bakgrund som är medveten.16 I 
detta arbete har det gjorts både i arbetets inledning samt i inledningen till metoddelen. 
För att klargöra ytterligare, har författaren stor erfarenhet av att handla både kläder 
och andra produkter via Internet. Han har även ett stort intresse samt en utbildning 
inriktad mot E-handel. De egna erfarenheterna av handel med kläder via Internet är 
övervägande goda. Han är dock kritisk mot hur supporten behandlas inom vissa 
företag.  
Att klargöra detta är viktigt då det kan förklara ”med vilka glasögon” som författaren 
ser på arbetet. Referensramen kan ha kommit att påverka utformning av frågor samt 
vilka delar av E-handelsprocessen som undersökts. Med detta i vetskap kan läsaren 
enklare förstå eventuella vinklingar i arbetet och läsa det med eftertanke. 
I texten framöver kommer det att göras hänvisningar till olika E-handelplatser med 
avsikt att ge exempel. Författaren av denna uppsats har ingen som helst relation till 
dessa företag förutom att han har varit kund hos vissa av dem. Arbetet är således inte 
påverkat av företagen direkt och avser inte heller att marknadsföra dessa företag. 

 
15 Lundahl & Skärvad, 1999. 
16 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001. 
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2.2 Praktiska Metoder 

2.2.1 Kvantitativa Metoder 
Valet mellan kvantitativa eller kvalitativa metoder har sin grund i syftet med 
arbetet.17Eftersom syftet med detta arbete är att testa samband mellan olika faktorer 
och försäljningen av kläder via Internet ur ett kundperspektiv faller det sig naturligt att 
använda en kvantitativ arbetsmetod. Med en grupp av den storlek som 
undersökningen vänder sig till hade en kvalitativ undersökning inte fått sin rätt. 
Resultatet är tänkt att kunna generaliseras vilket också är en anledning till att använda 
sig av kvantitativa metoder. 
Det första steget i den kvantitativa metoden är att skapa hypoteser som sedan kan 
testas. Dessa skapas ur problemdiskussionen som har sin grund i teorin. Eftersom 
Magisterarbetet är slutet på en längre utbildning inom området, kan sägas att både 
problem och hypoteser tog viss form långt innan det egentliga arbetet med uppsatsen 
påbörjades.  
Arbetet följer den modell för kvantitativa undersökningar som Lundahl och Skärvad 
presenterar i sin bok. 
 

 
 

Figur 2. Forskningsprocessen vid genomförande av kvantitativa undersökningar.18 
 

Efter att problemformulering och hypoteser fastställts påbörjades arbetet med 
undersökningsplaneringen. I samarbete med handledaren fastslogs snabbt att en 
undersökning med hjälp av enkäter skulle göras ute bland konsumenter. Två enkäter 
utformades. Den ena för konsumenter som hade tidigare erfarenhet av att köpa kläder 
via Internet och den andra för de som inte hade erfarenhet av detta. Efter detta 
påbörjades datainsamlingen. 

2.2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde i form av en surveyundersökning. Dessa karaktäriseras av att 
frågor ställs med syfte att kunna mäta ett fenomen19. För att svaren skall vara mätbara 
krävs det att informationen som samlas in är standardiserad. Det vill säga att samtliga 
respondenter skall svara på samma frågor och i samma ordning. Denna form av 
undersökningar är oftast stickprovsundersökningar. Det vill säga att en viss utvald 
grupp respondenter får representera en större population. Den form av undersökning 
som har utförts i detta arbete är en analytisk marknadsundersökning. Syftet med 

                                                 
17 Lundahl & Skärvad, 1999. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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uppsatsen är att förklara (analysera) köpvanor kring E-handel med kläder 
(marknadsundersökning). Som metod för den praktiska datainsamlingen valdes 
standardiserade enkäter. Enkäten bestod alltså av frågor och färdiga svar. 
Respondenterna gavs inte utrymme att vidareutveckla svaren. [Se bilaga 1] Viljan var 
att populationen skulle representera största möjliga del av Sverige. Resurserna var 
dock bristfälliga för detta. En koncentration har istället gjorts på södra Sverige med 
spridning från Karlskrona i sydöst till Göteborg i nordväst. Ur denna population har 
ett stratifierat slumpmässigt urval gjorts. Slumpen, inom ett begränsat område, har 
alltså fått avgöra vilka respondenterna är. De platser som har besökts för 
datainsamling är följande; Göteborg, Växjö, spridda orter i Halland och Blekinge.  

2.2.3 Analysmetoder 
Vid analys av de data som samlats in skapades en databas ur vilken det sedan gick att 
undersöka olika samband. Dessa samband konkretiseras också genom skapandet av 
olika diagram. Diagrammen presenteras ytterligare senare i avsnittet om analysen. 
Vid frågor där respondenterna blivit ombedda att betygsätta erfarenheter eller 
processer beräknas standardavvikelsen. Standardavvikelsen uttrycker spridningen av 
de satta betygen i samma enhet som används vid betygsättningen.20 Den siffra som då 
kommer fram beskriver hur stor spridningen är av de satta betygen utifrån 
medelbetyget. Det vill säga, är det en låg siffra ligger de flesta satta betygen kring 
medel och respondenterna har varit relativt eniga. Är siffran större är också 
spridningen av satta betyg större och enigheten bland respondenterna är liten. Vid 
arbetet med detta används formler ur boken; Kvantitativa metoder av Christofer 
Edling och Peter Hedström. 

2.3 Avslutning av metod 
Idén om att det genom en undersökning går att få ett sant svar bör ifrågasättas. 
Naturvetenskapen ger oftast svar svart på vitt. Det finns inga nyanser eller intressen. 
Detta går inte att göra på samma vis inom samhällsvetenskapen. ”Friedrich Nietsche 
menar […] att intressen inte bara finns och att vi har att ta hänsyn till dem, utan att 
de är själva förutsättningen för, och meningen med, vetenskapen.”21. Med detta menas 
att även om ett empiriskt tydligt svar fås fram, måste både forskare och läsare av en 
färdig rapport till viss del ifrågasätta svaret. De intressen som nämns kan ligga både 
hos forskaren själv och hos respondenterna. Detta har under arbetets gång undvikits i 
största möjliga utsträckning genom eget ifrågasättande av utfört arbete, konsultationer 
med handledare samt genom att utomstående personer fått ta del av arbetet under dess 
gång.  

 
20 Edling & Hedström, 2003. 
21 Danermark mfl, 2003. 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Detta avsnitt avser att presentera de teorier, metoder och idéer som arbetet utgår 
ifrån. Dessa har sitt ursprung i den litteratur som har använts i utbildningen inom 
fördjupningsgrenen E-business, samt kompletterande litteratur.  
 

3.1 B2C E-handel 
När ett företag säljer produkter till konsumenter via Internet brukar det kallas för 
B2C, Business to Consumer. Detta uttryck kan också användas vid försäljning utanför 
Internet men det är främst här som uttrycket förekommer. Modellen att sälja produkter 
via Internet erbjuder en stor bekvämlighet för konsumenterna eftersom de kan handla 
ifrån hemmet. Den passar bäst till sådana varor som inte behöver undersökas eller 
tillpassas före köpet, till exempel böcker och CD-skivor. Dessa produkter ser också 
likadana ut överallt och därför är det lätt att göra prisjämförelser mellan olika 
återförsäljare. Konsumenten kan därför välja återförsäljare efter pris och service och 
på det viset göra en mycket god affär via Internet.22 Detta gör det extra intressant att 
undersöka försäljningen av kläder via Internet. Kläder är något som vanligtvis brukar 
undersökas noggrant och prova innan de köps dem. Det är därför intressant att 
undersöka hur konsumenter ser på handeln med kläder via Internet samt hur de tycker 
att kläderna presenteras.  
Ett starkt kännetecken för B2C är möjligheten för ett säljande företag att skapa en 
direkt kontakt med konsumenterna utan att blanda in mellanhänder som till exempel 
distributörer, grossister eller försäljare23. Vilka av dessa som väljs bort kan 
naturligtvis variera. Genom att ta bort mellanhänder kan kostnaderna, som uppstår i 
samband med att nå ut till konsumenterna, sänkas och på det viset kan priset sänkas 
samtidigt som inkomster bibehålles eller ökas. Detta gör det lockande att plocka bort 
största möjliga antal mellanhänder, men då måste samtidigt medveten finnas om att 
det kommer att innebära mer arbete inom företaget och anpassning till de nytillkomna 
uppgifterna som försäljning och marknadsföring. Uppgifter som annars hade styrts till 
stor del av återförsäljaren. 
De försäljare som använder Internet för att sälja kläder eller andra produkter direkt till 
kunder kan delas upp i tre typer. 
 

• Direkta marknadsplatser ifrån tillverkare. Inom klädbranschen kan detta 
representeras av Nike som erbjuder (åtminstone en del av) sitt utbud via 
Internet. Detta görs utan att blanda in några återförsäljare eller andra 
mellanhänder. 

• Rena ”e-tailers” (återförsäljare på Internet). Detta är återförsäljare som 
finns enbart på Internet och inte har fysiska affärer någonstans. Denna typ 
av återförsäljare är inte vanlig eftersom de flesta väljer att även ha en 
vanlig butik där de säljer varorna. I Sverige finns till exempel 
www.zoovillage.com som, för det mesta, enbart säljer sina kläder via 

                                                 
22 Lucas H.C., 2002. 
23 Turban E., mfl, 2002. 
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Internet. Det händer dock att de har kampanjer i tillfälliga lokaler eller 
sommarbutiker då de säljer sina produkter i vanliga butiker. 

• Traditionella återförsäljare med hemsidor. Detta är företag som har börjat 
med vanliga butiker och sedan har kompletterat dessa med handel via 
Internet för att nå en större kundkrets. Denna typ av återförsäljare som 
utnyttjar handel via Internet är vanlig inom klädbranschen. Ett exempel på 
detta kan ses på www.junkyard.se.  24 

 
Vilken typ av försäljning som bedrivs beror till stor del på tidigare förutsättningar. Ett 
företag som redan har en butik väljer troligen att fortsätta driva den även då de börjar 
sälja produkterna via Internet. För nystartade företag kan det dock vara en stor fördel 
att endast sälja via Internet eftersom kostnader då sparas, för till exempel lokaler, 
butikspersonal med mera.  

3.2 Fördelar och Nackdelar med klädhandel över Internet 
Till att börja med skall klargöras ytterligare en gång att detta arbete görs med fokus på 
konsumenterna. De fördelar och nackdelar som presenteras här är därför sådana som 
är aktuella för konsumenterna och inte företagen även om vissa av dem ger påverkan 
på båda sidor. 
Som tidigare nämnts går det vid E-handel plocka bort mellanhänder. Ett företag som 
tidigare har agerat som grossist och sålt sina varor till butiker kan istället sälja direkt 
till kund utan att öppna egna butiker. Försäljningen sker direkt ifrån deras redan 
befintliga lager och distribution sker via till exempel posten.25 I teorin innebär detta 
att grossisten kan sälja produkterna till konsumenterna för det pris de tidigare har 
debiterat butikerna. Grossisten får dock kostnader för de nya affärssystemen, 
marknadsföring, ökad fakturering med mera. De sänkta kostnaderna för företaget, och 
priserna för konsumenterna, blir därför inte lika påtagliga som hade kunnat förväntas. 
Dock blir det, om omorganisation sker framgångsrikt, lägre priser för konsumenterna 
jämfört med om de hade handlat i butik. Att företagets försäljning sker på Internet 
innebär också att konsumenterna snabbt kan göra prisjämförelser mellan olika 
återförsäljare. Konkurrerande företag finns bara några ”klick” iväg och därför går det 
fort att jämföra priser. Detta förutsätter att produkterna i de olika webbutikerna är 
exakt likadana. Möjligheten att snabbt jämföra priser skapar konkurrens och ger mer 
makt till konsumenterna. Är dessa inte nöjda med priserna handlar de någon 
annanstans. Internet ökar möjligheten till detta eftersom utbudet av försäljare blir 
större. På detta vis blir det kunderna som styr marknaden i större utsträckning.26 
Nyttjandet av Internet innebär också att kunderna kan handla sina produkter varifrån 
som helst där det finns tillgång till Internet och vid vilken tidpunkt som helst. Detta 
kan anses lite klichéartat då detta är en fördel som ofta tas upp i artiklar med mera 
som förespråkar handel via Internet. Om det ses ur ett glesbygdsperspektiv blir det 
dock inte lika mycket av en kliché. För människor i mindre städer eller på 
landsbygden är utbudet av kläder ofta väldigt begränsat. Det kan vara svårt att följa 
modetrender eftersom dessa kläder säljs mestadels i storstäderna. Med Internet kan 
dessa begränsningar för människor utanför storstäderna raderas. Webbutiken ger alla 

                                                 
24 Turban, E., mfl, 2002. 
25 Ibid. 
26 Seybold, P.B., 2002. 
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möjlighet att köpa samma varor oavsett boplats, utan att kunderna behöver 
transportera sig långa sträckor. Att kunderna slipper transportera sig till en butik 
innebär också ökad bekvämlighet. Försäljningen på Internet kan spara tid och gör det 
också möjligt att göra inköpen när det passar en bäst. En stressad yrkesperson kan till 
exempel göra sina inköp via Internet under middagsrasten.  
Att inte besöka en butik kan också vara en nackdel. Samma nivå av personlig service 
uppnås inte via Internet. Detta är en nackdel. I butikerna går det, om kunden själv 
känner sig osäker, ofta få råd av personalen om vilka produkter som, passar ihop, är 
”inne” just nu, med mera. Tillpassningen blir också bättre vid handel direkt i butik. 
Dels kan plaggen provas, men det går också känna på material och se de riktiga 
färgerna. På Internet finns en begränsning till försäljarens beskrivningar i ord, mått på 
plaggen samt bilder som inte ger färgerna exakt rättvisa. Väljer konsumenter att 
handla via Internet måste de därför vara beredda på att ibland behöva returnera 
produkterna. Samtidigt ger detta fördelen att det går att prova plaggen i lugn och ro i 
hemmet utan att påverkas av försäljningsknep. För personer som känner olust inför att 
handla kläder i butiker av en eller annan anledning kan detta kännas väldigt bekvämt.  
En annan nackdel med att handla kläder via Internet är att kunderna måste vänta på att 
de levereras. Leveranstiden kan variera väldigt mycket. I vanliga butiker lämnas oftast 
butiken med varan i handen. 
Det finns alltså många för- och nackdelar med Internethandel som konsumenter 
behöver väga mot varandra. Det är inte heller säkert att det passar alla att handla 
kläder via Internet.  

3.3 Distansavtalslagen 
För att bland annat reglera konsumenternas ångerrätt av produkter som har inhandlats 
via Internet har distansavtalslagen inrättats. Denna baseras på ett EG-direktiv. EG-
direktivet är, liksom övriga konsumentskyddsdirektiv inom EG, ett minimidirektiv. 
Det vill säga att det som står i EG-direktivet är det minsta som gäller. Utöver det kan 
länderna inrätta egna lagar för att styra upp reglerna ännu mer. De kan dock inte 
stryka vissa delar av direktivet. Utöver ångerrätten reglerar det också näringsidkarens 
informationsskyldighet. Distansavtalslagen började gälla den 1a juni 2000. Lagen är 
indispositiv. Det vill säga att den inte år att förhandla bort.27 Lagen är tillämplig då en 
näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom eller utför tjänster åt en konsument 
med hjälp av ett organiserat system för att sluta avtal på distans och kommunikationen 
uteslutande sker på distans. Den gäller även vid hemförsäljning.28 Det finns ett antal 
undantag ifrån lagen som rör bland annat försäkringar, varor som förbrukas som till 
exempel livsmedel samt inkvartering. §9 beskriver den information som måste anges 
av en näringsidkare vid marknadsföring som avser att leda till ett distansavtal. 

 
27 Lindberg A. & Westman D., 2001. 
28 §1 Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, Sveriges Rikes 
Lag. 
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 Det som näringsidkaren måste informera om på sin hemsida är alltså: 
 

1. namn och adress 
2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper. 
3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatt och avgifter. 
4. leveranskostnader 
5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt. 
6. Ångerrätt enligt Lag om konsumentskydd vid distansavtal och 

hemförsäljningsavtal. 
7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte 

kostnaden är beräknad efter normaltaxa. 
8. den tid under vilket erbjudandet gäller. 
9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av 

varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande. 
 
Ovanstående information skall ges i rimlig tid innan avtalet ingås. Presentation av 
villkor på hemsidan räknas som rimlig tid. Utöver detta måste näringsidkaren, enligt § 
10, också ge informationen i punkt 1-5 snarast efter att distansavtal har ingåtts. 
§13 och framåt ger konsumenten stor ångerrätt. Konsumenten kan inom 14 dagar efter 
mottagandet av produkten välja att ångra köpet och få pengarna tillbaka. Detta gäller 
inte då försegling brutits på ljud- eller bildupptagning eller programvara. Lagen 
innebär dock att konsumenten har möjligheten att prova kläder som beställts via 
Internet och sedan ändå ångra köpet. Huvudsaken är att näringsidkaren kontaktas 
angående det ångrade köpet, inom de 14 dagarna.29 I teorin innebär lagen alltså att 
kunden kan använda en produkt några dagar och ändå ångra köpet under förutsättning 
att denne inte har skadat produkten.  

3.4 Vilka är kunderna? 
Alla som handlar varor via Internet gör det inte av samma orsak. För vissa är det 
viktigt att spara tid medan det för andra är viktigt med prismedvetenhet. I boken E-
commerce av Efraim Turban har därför valts att presentera olika typer av kunder som 
förekommer på Internet. En uppställning av dessa typer följer:  
 

• Tidspressade konsumenter – Dessa förekommer ofta i hem med två 
inkomster och de är villiga att betala högre priser eller extra avgifter för att 
spara tid på inköpen oavsett om de njuter av upplevelsen av att handla via 
Internet eller inte. 

• Shoppingundvikande – Sådana som inte tycker om att handla och handlar via 
Internet för att undvika folk, köer, trafik eller något annat. 

• Intresserade av ny teknik – Dessa är ofta unga och intresserade av teknik i 
allmänhet. De väljer att handla via Internet för att det är ”tufft”. 

• Tidskänsliga materialister – Använder Internet för att leta upp produkter, 
men de föredrar att handla dem ur vanliga butiker på grund av säkerhet eller 
andra faktorer. 

 
29 Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning, Sveriges Rikes Lag. 
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• Traditionalister – Dessa föredrar, helt enkelt, vanliga butiker och kommer 

kanske aldrig att handla via Internet. 
• Jägare-samlare – Gillar att jämföra priser och leta efter fynd. Dessa utgör 

ungefär 20 % av alla som handlar via Internet (uppgifter från 2002). 
• Märkeslojala – Konsumenter som handlar online för att de är ute efter ett 

visst varumärke. 
• Singelköpare – Dessa föredrar att använda Internet även för annat som 

banktjänster, spel med mera. Som namnet visar är de inte nödvändigtvis 
återkommande kunder.  30 

 
Denna punktuppställning skall inte ses som något definitivt. Som i mycket annat 
stämmer inte en person in på kriterierna till hundra procent. Istället kan tänkas att en 
individ är en blandning av flera olika typer av konsumenter samt att det kan variera 
beroende på den för tillfället aktuella livssituationen. 
De faktorer som påverkar huruvida en konsument väljer att handla via Internet eller 
inte framgår till viss del av listan ovan. Om en konsument väljer att handla kan 
naturligtvis styras av tillfälliga impulser. Det går dock ändå skönja ett visst mönster 
för vad som är viktigt för kunderna. 
Mervärde är en sådan viktig faktor. Det betyder att det inte bara är produkten som 
kunden är intresserad av som är av vikt utan också saker runt omkring själva köpet. 
Faktorer som kan ge mervärde är till exempel kundservice, fördelaktiga priser eller 
hög kvalitet. Priset är ofta en viktig faktor här, men inte alltid. Det har visat sig att 
konsumenter är villiga att betala mer för att få extra god service. 
Även service i form av personlig service anses vara en viktig faktor. Med detta menas 
att varje person som besöker eller handlar ifrån ett företag skall behandlas som om de 
är speciella istället för ännu en i raden av kunder. Efraim Turban går till och med så 
långt att han säger att företag som använder sig av personlig service kommer att sälja 
mycket mer (outsell) än de företag som inte gör det.31 Detta håller jag personligen inte 
med om. De metoder som används idag för att erbjuda personlig service är inte 
tillräckligt avancerade. I boken E-commerce talas om bland annat cookies för att 
erbjuda personlig service. Detta betyder att hemsidan kommer ihåg vad kunden har 
varit intresserad av, eller köpt tidigare och kan visa liknande produkter vid ett senare 
tillfälle. Ofta krävs det dock att ett köp har gjorts innan metoden används. Det vill 
säga att innan konsumenten blivit en handlande kund betyder den inget, men efter att 
denne har köpt något får den bättre service. Frågan är också om det skall ses som 
service eller ett försäljningsknep att presentera liknande produkter. Jag tror att 
konsumenterna genomskådar dessa tekniker och därför innebär det inte en jättestor 
konkurrensfördel. Många företag använder dock inloggning som möjliggör att det går 
lägga ett visst antal produkter under bevakning i en personlig lista. Nästa gång samma 
handelsplats besöks behöver kunden inte leta upp produkten igen utan den ligger kvar 
i listan av produkter som denne är intresserad av. Detta är en funktion som kan vara 
av stort värde då kunden letar bland ett stort antal produkter. Funktionen finns bland 
annat på www.zoovillage.com.  
Bekvämlighet är en annan viktig faktor. Många handlar via Internet för att det spar tid 
och är bekvämt. De företag som har insett detta har anpassat sina hemsidor för att 

                                                 
30 Turban, E., mfl,2002. 
31 Ibid. 
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göra det är lätt att navigera på dem och går fort att genomföra ett köp. Detta 
uppskattas av kunder med tidspress.  
Även service efter inköpet kan vara av stor vikt för kunderna. När detta diskuteras 
menas ofta support kring tekniska produkter. Men det är inte att förglömma att även 
vid inköp av kläder kan service behövas efter själva köpet. Om kunden inte är nöjd 
med produkten, till exempel, skall det vara lätt för denne att returnera den och få den 
utbytt mot ett nytt plagg om möjligt. I detta skede är det också viktigt att det finns bra 
möjlighet för kunden att kommunicera med det säljande företaget, med effektiv 
support via e-post eller helst också en möjlighet att få telefonsupport. Det senare 
alternativet kan vara svårt då många av företagen har valt att spara på resurserna till 
just detta. 32

Även Seybold33 har satt upp en lista över faktorer som är avgörande för om kunder 
väljer att handla eller inte. Eller snarare en lista över saker som kunderna kräver av 
företagen. Dessa krav är tänkta att användas på alla branscher varpå de inte är direkt 
anpassade till klädbranschen. Listan över krav, som kallas ”det digitala dussinet”, 
presenteras nedan: 
 

Öppen, jämställd tillgång. Denna punkt passar inte bra in på handel med kläder 
via Internet, men med den menas att det inte skall finnas någon elit. Den är främst 
tänkt till aktie-handeln via Internet där verksamhet har bedrivits med olika 
information till de professionella köparna och amatörerna. 
Information i realtid. Köpare vill ha aktuell information. Om det sker 
förändringar i utbudet skall detta synas på webbsidan direkt. Det skall inte finnas 
risk att en produkt beställs som sedan visar sig vara slut. När produkten tar slut 
skall den direkt försvinna från utbudet på hemsidan. Här kan det uppstå problem 
för de företag som säljer kläder både i butik och via Internet om de inte har olika 
lager eftersom en produkt skulle kunna köpas exakt samtidigt via Internet och i 
butiken.  
Specialistinformation. Kunderna vill ha tillgång till största möjliga mängd 
information. Det duger inte att försäljarna väljer ut den information som de anser 
kan vara av intresse för konsumenten. Vid handel med kläder innefattar detta att 
det på hemsidan skrivs ut mått, material, tvättråd med mera. Det omfattar 
emellertid också att viss information skrivs ut kring varumärket och designern och 
kanske också har en länk till dennes hemsida. Ingen information är överflödig. 
www.zoovillage.com är ett utmärkt exempel på detta. 
Bekväm tillgång. Denna punkt liksom den första är inte direkt ansluten till handel 
med kläder via Internet. Med bekväm tillgång menas att när en kund har gett sig ut 
på Internet för att göra affärer vill denna kunna utföra alla sina affärer med det 
aktuella företaget via Internet. Det omfattar också möjligheten att kontakta 
företaget via Internet och få snabba svar på frågor som inte är i direkt anknytning 
till det aktuella köpet. 
Portabel information. Detta är ännu en punkt som inte är direkt applicerbar på E-
handel med kläder. Med portabel information menas att det skall vara lätt att flytta 
sin portfolio eller liknande till en annan aktör. Företagen skall inte kunna låsa in 
kunden på något vis. Detta är inte direkt aktuellt med ren E-handel med produkter. 

                                                 
32 Turban E., mfl, 2002. 
33 Seybold P.B., 2002. 
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Processtransparens. Kunderna vill ha full insyn i den process de har satt igång 
vid samma tidpunkt som de lade sin order. Det vill säga att de vill kunna få 
information om var i orderkedjan som produkten befinner sig. Finns kläderna i 
lager? Har de packats än och när går det att räkna med att de skickas? Jag har inte 
lyckats hitta någon återförsäljare av kläder via Internet som har full insyn i detta. 
Logistiktransparens.  Liksom i föregående punkt vill kunderna veta hur långt i 
logistikkedjan som en produkt har kommit. Detta utförs oftast genom att företagen 
i samband med leverans e-postar kollinumret till kunden, vilket gör att denne själv 
kan kontrollera på postens hemsida hur långt den beställda varan har kommit. 
Detta blir oftast inte aktuellt när det gäller handel med kläder eftersom små paket 
inte förses med kollinummer utan levereras med vanlig post. Här skulle jag gärna 
personligen vilja se en förändring, vilken gör att alla leveranser kan spåras. 
Pristransparens. Detta innebär att det skall vara fullt möjligt att jämföra priser 
med dem hos andra försäljare. Kundernas krav på detta innebär att de vill att 
säljarna skall vara representerade på webbsidor för prisjämförelse. 
Rättvis, global prissättning. Kunderna vill att en vara skall kosta lika mycket 
oavsett i vilket land den erbjuds.  
Krav på att få sätta priset. Seybold menar att kunderna skall kunna säga vad de 
är villiga att betala och sedan får företagen lämna erbjudanden. Ungefär som en 
omvänd auktion. Detta tror jag inte alls på. Det kräver ett otroligt stort utbud av 
företag och ger ovisshet till kunden samtidigt som det ger företagen mycket 
arbete. Pristransparensen är ett fullgott krav ifrån kunderna. 
Val av distributör. Det har visat sig att kunderna både vill kunna beställa direkt 
ifrån tillverkare och ifrån återförsäljare. Mellanhänderna har därför inte blivit 
utkonkurrerade. 
Kontroll över information. Samtidigt som kunderna vill att företagen skall ha 
mycket information om dem för att kunna göra personliga erbjudanden och ge 
personlig service, blir de allt mer måna om säkerheten och sekretessen. Det ställs 
därför ökat krav på god hantering av information kring kunderna. 34

 
Som synes är inte alla dessa punkter direkt applicerbara på E-handel med kläder. 
Många av dem visar dock tydligt vad konsumenterna har för önskemål eller krav då 
de funderar på att bli kunder hos ett företag. 

 
34 Seybold P.B., 2002. 
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3.5 Konsumentbeteende 
Det beteende som konsumenten går igenom vid beslutsprocessen inför ett köp kan i 
stort beskrivas med modellen nedan. Denna modell är såväl Solomon35 som Kotler36 
överens om. Även Turban skriver om modellen och tar för varje steg upp hur Internet 
ger support till respektive steg i beslutsprocessen. 
 

Uppkomst av behov 

Informationssökning 

Utvärdering av alternativ 

Köpbeslut 

Beteende efter köp 
 

Figur 3. Konsumentens beslutsprocess37

 
Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i processen: 
 

1) Beslutsprocessen vid köp av varor börjar med att konsumenten upptäcker ett 
problem eller behov. Dessa behov kan ligga på många olika nivåer enligt 
Maslows hierarki över behov38. Internet kan här påverka genom annonsering i 
såkallade banners (reklambudskap på hemsidor) på beställningssidor samt 
genom diskussionsgrupper på Internet.39 

2) Nästa steg i beslutsprocessen är informationssökningen. Om kunden har ett 
starkt behov och det finns en tillfredsställande produkt åtkomlig i närheten är 
det stor chans att denne inte söker mycket mer information. Om behovet är 
svagare är det dock mer troligt att stor informationssökning görs före inköp för 
att försäkra kunden om att denne gör det bästa köpet. På det viset är 
informationssökningen i relation till behovet.40 Internet kan underlätta 
informationssökningen genom interna sökningar på produktspecifika 
webbplatser eller mer öppna sökningar på externa webbplatser. Det finns även 

 
35 Solomon M. R., 1992. 
36 Kotler P. & Armstrong G., 2004. 
37 Ibid (bearbetad av författaren). 
38 Ibid. 
39 Turban E., 2002. 
40 Kotler P. & Armstrong G., 2004. 
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webbplatser som är fokuserade på vissa områden som kan vara av intresse 
eller så går det att ta hjälp av informationsförmedlare.41 

3) Vid utvärderingen av alternativ kan man ta för givet att kunden har bestämt 
vilken typ av produkt denna vill ha. Vilka egenskaper hos produkten som 
krävs är beslutat. Här gäller det ofta för kunden att välja fabrikat då flera 
producenter kan ha liknande produkter. Processteget handlar ofta om en 
avvägning av vad som är viktigast för kunden, till exempel pris, hållbarhet, 
garantitid, service efter köp, leveranssätt och betalningssätt med mera.42 
Kunden kan här inte ta hjälp av försäljare eller producenter eftersom dessa är 
partiska. Istället får kunden i detta steg lita till sen egen intuition och kunskap. 
Denna kan med hjälp av Internet göra jämförelser mellan olika webbplatser 
samt diskutera de olika produkterna i diskussionsgrupper och på det viset få 
del av andra personers erfarenheter.43 

4) När konsumenten väl gör sitt köpbeslut är det ofta mer känslostyrt. Även efter 
mycket informationssökning kan konsumenten välja att handla en produkt som 
inte var den bästa enligt tidigare undersökningar. Det kan bero på faktorer som 
till exempel att kunden brukar köpa ett visst fabrikat, av en viss försäljare eller 
att denna blir påverkad av andra personer vad gäller pris med mera.44 Internet 
kan inte påverkar detta val mycket, men kan underlätta själva köpet genom 
enkla betalningsmetoder och väl fungerande logistik med möjlighet att följa 
varans väg hem till köparen.45 

5) Det femte och slutliga steget i processen tar upp konsumentens beteende efter 
köpet. Konsumenten kan då antingen vara nöjd eller missnöjd med köpet, i 
olika stor utsträckning. Missnöjdhet kan leda till returer och klagomål medan 
nöjda kunder talar väl om produkten inför vänner som också blir 
intresserade.46 Diskussioner kan föras i diskussionsgrupper och konsumenten 
på det viset påverka andra konsumenter som är i steg 3 av beslutsprocessen.47 

 
I verkligenheten följer konsumentens beteende förmodligen inte denna linjära 
beskrivning. Konsumenten påverkas genom hela processen såväl av egna känslor som 
av externa faktorer. Ett stort urval av alternativ kan också göra informationssökningen 
för komplicerad varpå kunden köper det fabrikat eller av det företag som denne har 
störst tidigare erfarenhet av.48

 
41 Turban E., 2002. 
42 Kotler P. & Armstrong G., 2004. 
43 Turban E., 2002. 
44 Kotler P. & Armstrong G., 2004. 
45 Turban E., 2002. 
46 Solomon M. R., 1992. 
47 Turban E., 2002. 
48 Författarens egna reflektioner. 
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3.6 Kvinnor, Män, Ålder och Informationsteknik 
Finns det skillnad på hur kvinnor och män utnyttjar informationstekniken? Handeln 
via Internet förutsätter tillgång till den teknik som krävs för åtkomst av Internet. I 
stort, är det som krävs en dator med uppkoppling till Internet. Med olika stor tillgång 
till denna teknik varierar också möjligheten till inköp via Internet.  
Enligt en undersökning, genomförd av Nielsen Media Research, berodde den kraftiga 
tillväxten av E-handeln kring millennieskiftet på att fler kvinnor började handla via 
Internet, samt att de jämförde produkter och priser. Under julhandeln 1999 var det till 
exempel kvinnor som genomförde 50 % av inköpen via Internet i USA.49 E-handeln 
hade tidigare helt dominerats av män. Också i Sverige går det idag se att fördelningen 
av E-handeln mellan kvinnor och män är i stort sett lika. Enligt en undersökning 
genomförd av Statistiska Centralbyrån under första kvartalet 2003 visade det sig att 
22 procent av alla kvinnor mellan 16-74 år och 24 procent av alla män i samma grupp, 
någon gång har genomfört ett köp via Internet. Könsfördelningen vid E-handel är 
alltså jämt fördelad även om E-handeln som fenomen fortfarande är låg. Särskilt då 
det jämförs med hur många som söker information kring varor och tjänster. Även i det 
området är könsfördelningen snedskjuten. 58% av kvinnorna och 70 procent av 
männen i Sverige använder Internet för att söka information kring produkter och 
tjänster.50 E-handlarnas önskan vore naturligtvis att lika många skulle genomföra ett 
köp efter att ha sökt information.  

 
49 Zuboff S. & Maxmin J., 2002. 
50 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003. 
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3.6.1 Kvinnor, Män, Ålder och Datortillgång 
Tillgången till datorer i hemmen har ökat drastiskt samtidigt som Internet har gjort sitt 
intåg. Under nioårsperioden från 1994 till 2002 tredubblades tillgången av datorer. 
Under 2002 var det 70 % av alla i åldern 16-84 år som hade tillgång till en dator i 
hemmet. Trots att klyftan mellan män och kvinnor minskar, finns den fortfarande 
kvar. Inom hela spannet 16-84 år var det 66procent av kvinnorna och 74 procent av 
männen som hade dator i hemmet. 
 
Personer i åldern 16-84 år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och totalt. 
Andel (%) av alla i gruppen.  
 

 

Figur 4. Datortillgång i hemmen. 51

 
Den största gruppen är de i åldern 16-44 år inom vilken hela 85 procent har tillgång 
till en dator i hemmet. Bland de över 85 år var det endast 25 %.52 I Sverige är alltså 
tillgången till datorer segregerad i förhållande till kön och ännu mer uppenbart i 
förhållande till ålder.  

                                                 
51 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003. 
52 Statistiska Centralbyrån, Undersökningar av Levnadsförhållandena 1994 resp. 2002.  
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3.6.2 Kvinnor, Män och Internettillgång 
Personer i åldern 16-84 år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och totalt. 
Andel (%) av alla i gruppen. 
 

 
Figur 5. Internettillgång i hemmen. 53

 
Även Internettillgången skiljer sig beroende på om konsumenten är kvinna eller man. 
År 2002 hade 65 % av männen tillgång till Internet i hemmet mot kvinnornas 58 %.54 
Detta är en väsentlig skillnad vilken torde kunna påverka även E-handeln. Skillnaden 
beroende på kön är alltså här lika stor som vid datortillgången. 

                                                 
53 Statistiska Centralbyrån, Undersökningar av Levnadsförhållandena 1994 resp. 2002. 
54 Ibid. 
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3.6.3 Kvinnor, Män och E-handel 
Den starkaste gruppen av E-kunder är de under 55 år. I gruppen 55 år och över ses 
även en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Det är 4 procentenheter fler män än 
kvinnor i denna grupp som någon gång har köpt eller beställt varor eller tjänster över 
Internet för privat bruk. 
 
Personer i åldern 16-74 år som någon gång köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat 
bruk efter ålder, mättidpunkt våren 2003. 
 

 

Figur 6. Personer som köpt varor eller tjänster via Internet. 
 
Kvinnor och Män sammantaget, i Sverige, i åldern 16-74 år E-handlade under första 
kvartalet 2003 för sammanlagt 4 miljarder kronor.  
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Bland dem som inte handlar produkter eller tjänster över Internet sades de två främsta 
anledningarna vara att de inte kände behov av det samt att de föredrar att handla där 
de kan få personlig kontakt med säljaren och se varan. Resultatet var lika för kvinnor 
och män. Även oro över betalningssystem och brist i support är anledningar till att inte 
handla via Internet.55

 
Personer i åldern 16-74 och deras skäl till att aldrig för privat bruk ha köpt olika varor och tjänster över 
Internet, mättidpunkt våren 2003. 
Andel (%) av alla i gruppen (Obs. skala med ett max på 25 procent) 
 

 
Figur 7. Individers anledningar till att inte ha handlat via Internet. 56

                                                 
55 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003. 
56 Ibid. 
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3.7 Betalningssystem 
Vid handel på Internet används främst fyra betalningsmetoder. Dessa är; betalning 
med kontokort, Förskottsbetalning, Postförskott och Faktura. Utöver dessa finns även 
några mindre vanliga som till exempel uppsatta konton hos försäljaren.57 De fyra 
vanligaste metoderna är dock de som kommer att presenteras här. 

3.7.1 Konto-/kreditkort 
Betalning med konto/kreditkort innebär att kunden skriver in sitt kontokortsnummer i 
en ruta på E-handlarnas hemsida. Kostnaderna för produkten dras sedan direkt ifrån 
kortet. För att öka säkerheten är det vanligt att CVC-numret får anges, vilket är ett 
kontrollnummer. Detta är de 3 sista siffrorna som står skrivna i namnteckningsfältet 
på kortet. Det finns även system där lösenord, som är registrerade hos den bank där 
kontot finns, används. Vid betalning sker en verifiering av lösenordet gentemot 
banken. Ett exempel på detta är 3D Secure som är framtaget av VISA men används 
även av Mastercard. En vidare förklaring av systemet följer nedan.  
Följande kursiva text är i sin helhet tagen från http://www.zoovillage.com: 
 

3DSecure är en av VISA framtagen teknik för att verifiera dig som konsument 
när du betalar med ditt kort på Internet. Standarden används även av 
MasterCard. Tekniken innebär att när du använder ditt kort för att köpa varor 
eller tjänster på Internet är det upp till din kortutgivare eller bank att 
identifiera dig. Identifikationen görs genom att du anger ett personligt 
lösenord eller kod vid köptillfället. Via krypterad kommunikation kontrolleras 
detta av kortföretaget via en speciell säkerhetsserver. Detta lösenord har du 
själv valt eller fått tilldelat av den bank som givit ut kortet. Fördelar för dig 
som konsument att använda en betaltjänst på Internet som erbjuder 3DSecure 
innebär att du får en möjlighet att verifiera att du är den verkliga 
kortinnehavaren, vilket innebär mindre risk att kortet används i bedrägligt 
syfte. Så här känner du igen en säker betallösning VISA's varumärke för att 
ange att korttransaktionen är verifierad med 3DSecure är "Verified by VISA" 
och MasterCard's varumärke är "SecureCode". 

 
Det problem som uppstår med sådana system är att det kan vara svårt att komma 
överens om en standard som alla banker och affärspartners godkänner. Uppstår inte en 
överenskommelse finns det risk att många system tillämpas varpå kunderna antingen 
får anpassa sig efter alla dessa system eller välja ett annat betalningssätt. 
Kortbedrägerier har tidigare varit till stor oro för konsumenter och denna oro verkar 
fortfarande kvarstå trots nya system. Det var dock bara 13 % som, i SCBs 
undersökning under första kvartalet 2003, angav att de inte hade beställt varor eller 
tjänster på grund av oro för kontokortsbedrägeri. Det visar sig också att det finns liten 
anledning till oro vid användning av detta betalningssystem. Endast 1 procent av dem 
som har betalt med konto-/kreditkortsnummer, under perioden april 2002 till Mars 
2003, har blivit utsatta för bedrägeri. Dock vore det naturligtvis önskvärt att detta 
kunde minskas ytterligare. Under kvartal 1 år 2003 var det 8 % av dem som handlade 

 
57 Egna iakttagelser. 

 23



 

      Magnus Cejie 
     Magisteruppsats 2004 
     Managementhögskolan, BTH 

E-handel med Kläder 
-en marknadsundersökning 

 

                                                

via Internet som valde att betala, de produkter de handlat via Internet, genom att 
lämna ut konto-/kreditkortsnummer. 58  

3.7.2 Förskottsbetalning 
Förskottsbetalning innebär att ordern betalas före den behandlas. Vid beställning 
erhålles på orderbekräftelsen ett postgironummer samt OCR-referens varpå det går att 
betala in kostnaden för de produkter eller tjänster som har beställts. Först när företaget 
har mottagit betalningen, vilket i normalfallet tar 2-3 dagar, behandlas ordern. En 
nackdel med detta blir följaktligen att det tar längre tid att erhålla sin beställning. 
Genom att använda sig av denna metod slipper kunden dock att betala postens 
postförskottsavgift. Metoden kan också skapa problem om företaget som handlas av 
har bristfälliga rutiner. Eftersom ordern inte behandlas förrän betalning mottagits 
finns det risk att varan blir slutsåld innan betalningen är mottagen och att leverans då 
försenas ytterligare. Vissa företag har dock löst detta med ett system där produkten 
reserveras under en viss period. Om betalningen inte mottagits under denna period är 
produkten åter öppen för försäljning. Förskottsbetalning är ett säkert sätt att betala då 
inga uppgifter lämnas ut, vilket minskar risken för bedrägerier. Det kan dock vara 
lämpligt att känna till företaget sedan tidigare för att undvika att betalning görs till ett 
företag som inte existerar på riktigt. 

3.7.3 Postförskott 
Med postförskott betalas paketet i samband med att det hämtas ut på 
utdelningsplatsen. På det viset tas inga risker varför det är det säkraste sättet att betala. 
Det är också ett säkert sätt för företaget att ta betalt då de inte lämnar ut produkterna 
förrän de har mottagit betalningen. En nackdel för kunden är att en extra avgift tas ut 
av posten. Storleken på denna avgift varierar.  

3.7.4 Faktura 
Faktura är den fjärde metoden som är vanlig vid handel över Internet. Den är dock 
vanligast vid handel med dyrare varor. Ofta är den också begränsad till företag, 
kommuner, organisationer och liknande. Som först kreditprövas. Metoden innebär att 
varan levereras tillsammans med en räkning som skall betalas inom en viss tidsperiod. 
På det viset får kunden kredit på betalningen. Företaget som ger kredit står en viss risk 
medan kunden är helt riskfri. Betalningsmetoden är dock mycket ovanlig vid E-handel 
med kläder. 

 
58 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003. 
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3.8 Kundservice 
”Kundservice är en serie av aktiviteter designade för att förhöja kundbelåtenheten, 
det vill säga, känslan av att en produkt eller tjänst har mött kundens förväntningar”59. 
Kundservicen ämnar alltså inte bara att ge enkla och snabba svar på frågor. Istället 
skall kundservicen bygga upp en fullständig relation mellan företag och kund. Görs 
kunden belåten är chansen större att denne återvänder vid fler tillfällen för att göra 
inköp. Inte nog med att fler inköp leder till ökad vinst för företaget, det spar också 
pengar jämfört med att söka upp nya kunder. Att skaffa en ny kund kostar fem till åtta 
gånger mer än att behålla en redan existerande kund. Lojala kunder jagar inte heller 
förmånliga priser i lika stor utsträckning. Därför blir företagen inte lika känsliga mot 
priskonkurrens om de har många lojala kunder.60  
Vid E-handel blir kundservicen extra viktig eftersom kund och säljare aldrig möts rent 
fysiskt. Internet har också gjort det möjligt att på ett enkelt vis göra prisjämförelser på 
webbplatser som till exempel www.pricerunner.com. Detta ökar vikten av att skaffa 
sig lojala kunder som inte är priskänsliga. Mc Keown och Watson (1998) i Turban, 
Electronic Commerce, 2002 menar att kundservice krävs genom hela varans livscykel. 
De delar upp kundservicen i fyra perioder beroende av olika tidpunkter i livscykeln.  
 

• Behov – Denna period är före själva köpet. Det gäller då att assistera 
kunden då denne bestämmer sina behov. Detta görs till exempel med 
fotografier av produkterna, videopresentationer, beskrivningar med mera. 
En begränsning här är att all presentation måste kunna ske elektroniskt.  

• Förvärvande – Här skall kunden hjälpas att förvärva produkten eller 
tjänsten. Det innebär att kunden på ett enkelt vis skall kunna navigera sig 
fram på hemsidan, avsluta köpet och få varan levererad. Det kan också 
omfatta förhandlingar vid till exempel auktioner samt smidig nedladdning 
av digitala produkter. 

• Ägande – I denna fas har kunden erhållit sin produkt och är nu användare 
av densamma. Den service som kan behövas är då till exempel teknisk 
support, vanliga frågor och nyhetsbrev. 

• Avslutande – I den sista fasen är produktens livscykel hos konsumenten 
slut. Försäljaren kan då hjälpa konsumenten att bli av med den till exempel 
genom att sälja den begagnad till en ny kund.   61 

 
Vid E-handel med kläder innebär den första punkten en tydlig bildpresentation av 
produkten. Vid inköp av kläder är utseendet ofta väldigt viktigt, varför det kan vara 
lämpligt med flera bilder på samma plagg. Utöver bilder är beskrivande text och 
måttabeller viktiga. I den beskrivande texten anges ofta material, hur plagget är sytt 
samt tvättråd. Se gärna på http://www.zoovillage.com för exempel. 
Punkt 2 är viktig vid all form av handel via Internet. Det måste finnas tydliga 
beskrivningar för hur ett köp utförs samt hur leveransen kommer att ske. Kunden 
måste lätt kunna navigera sig till ”kassan” och avsluta köpet. Är det något som 
kunden inte förstår skall snabba svar kunna ges genom till exempel E-post. Som 
                                                 
59 Turban E., mfl, 2002. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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texten om distansavtalslagen klargjorde finns det också direktiv från EG om vad som 
måste anges på E-handelsplatsen. 
Punkt tre vänder sig mest till handel med tekniska produkter men även vid handel 
med kläder kan det behövas support under ägandet. Det kan röra sig om fel som har 
skett vid tillverkning varpå kunden har rätt att returnera produkten. Det kan också 
vara ytterligare frågor om tvättråd och dylikt.  
Den fjärde punkten används inte mycket alls inom E-handeln. Det finns ställen för att 
återsälja produkter som har inhandlats men dessa har oftast inte någon anknytning till 
det ursprungligen säljande företaget. Följaktligen existerar det inte inom 
klädbranschen heller. 

3.9 Logistik 
Logistik har de senaste tjugo åren vuxit, från att ha handlat om lager och transporter, 
till att bli en viktig del i många företags konkurrensstrategi. På samma sätt som vi hos 
många företag kan se ökad konkurrenskraft och lönsamhet, tack vare logistiken, kan 
vi se det omvända mönstret hos vissa E-handelsföretag. I de senare fallen beror det på 
dåligt fungerande logistik.62

Målet med logistik är att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha på rätt plats 
och i rätt tid utan att det skall kosta för mycket pengar. Kunderna, antingen det är 
privatpersoner eller inköpare hos företag, ställer vissa krav: 
 

• Kostnaden för produkten skall vara låg 
• Leveransen ska ske enligt önskemål (komplett, i rätt tid, till rätt plats mm.) 

 
Kunderna måste få ställa krav. För producenterna är det dock mer komplicerat än 
förväntat att uppfylla dessa krav. Logistik omfattar planering och genomförande, men 
också att göra en uppföljning och se att resultatet blev det önskade. Förflyttning och 
lagring av material från råvara till slutkund är logistikens fokus.63

Genom att standardisera inköp kan logistiken underlättas, och för standardiseringen 
kan Internet effektivt nyttjas. Användning av Internet tillsammans med olika 
mjukvaror kan automatiskt göra standardiserade inköp direkt när en produkt hos ett 
företag tar slut. Därigenom behöver inte heller kunden vänta på produkten längre tid 
än nödvändigt eftersom den inte kommer att ta slut hos E-handlaren, såvida inte 
produkten skall säljas i begränsad upplaga. Att ange hur många inköp och hur stora 
kvantiteter företaget räknar med att behöva tillverka kan grossisten i förhand göra sina 
inköp, vilket minskar lagerhanteringen.64 Om systemet utnyttjar Internet till fullo kan 
produkterna skickas direkt från producent till återförsäljare och ett led i logistikkedjan 
har rationaliserats bort. På det viset sänks kostnaderna som uppstår längs 
distributionskedjan, och därmed kan även priserna för slutkonsumenterna sänkas. Ett 
Internetföretag kan utnyttja detta genom att inte ha några egna lager utan låta varorna 
skickas från producent eller grossist direkt till slutkonsument. Detta är en väldigt 
viktig konkurrensfaktor eftersom det är lättare för ett företag att leverera i tid, ha varor 
på lager (fast hos producenten) samt minska kostnaderna för företaget. 

                                                 
62 Aronsson H., Ekdahl B., Oskarsson B., 2003. 
63Ibid. 
64Scheuing E., 1989. 
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4 EMPIRI 
Det empiriska avsnittet avser endast att presentera de data som framkommit vid 
undersökningen. Presentationen sker i den ordning som frågorna har ställts i 
enkäterna med början från ”Ja-enkäten”, då det inte framgår att data kommer från 
båda enkäterna. En djupare analys av dessa görs senare under rubriken, analys. En 
könsuppdelning samt det totala antalet svar för respektive fråga presenteras först.  

4.1 Respondenter 
Målet var satt på 500 respondenter. Detta uppnåddes först inte, men efter ytterligare 
enkätutdelning uppnåddes det sammanlagda antalet, 513 respondenter. Utav dessa var 
53,6 % kvinnor och 46,4 % män.  
Vid genomförandet av undersökningen inleddes varje möte med en ny respondent 
med frågan, ”Har du handlat kläder via Internet vid något tillfälle?”. Beroende på 
jakande eller nekande svar fanns det två olika enkäter. Dessa har därför döpts till Ja- 
respektive Nej-enkäten. Fördelning totalt på respektive enkät blev, Ja: 31,9% och Nej: 
68,0 %. Fördelningen mellan kvinnor och män skiljdes ganska tydligt. Bland 
kvinnorna hade 34,2 % någon gång handlat kläder på Internet mot 29,4 % av männen. 
Sifferfördelningen, mätt i antal personer, presenteras i diagrammet nedan. 
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Figur 8. Fördelning av respondenter. 
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4.1.1 Åldersfördelning 
Åldersfördelningen på de enkätsvar som har inkommit är tyvärr snedfördelad. Till stor 
del beror detta antagligen på att jämnåriga, omedvetet har fallit sig naturliga att fråga 
ut. Det beror också till viss del på att äldre ofta inte ville deltaga i undersökningen. I 
vissa fall med motiveringen att de inte visste något om ämnet. Tyvärr var de orubbliga 
även vid övertalningsförsök där det förklarades att även deras synpunkter behöver 
komma in, även om de inte har djupare kunskaper inom ämnet. De flesta som deltog i 
undersökningen var således inom spannet 16-35 år gamla. Detta gäller både kvinnor 
och män. Se diagram och tabell nedan. 
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Figur 9. Respondenternas åldersfördelning. 
 

För att förtydliga siffrorna över det antal som deltog inom de olika åldersgrupperna, 
infogas även fullständig tabell nedan. 
 

ÅLDERSFÖRDELNING 
    16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65-
Ja-enkäten: Kvinnor 32 38 9 13 2 0 
  Män 39 12 13 2 4 0 
  Totalt 71 50 22 15 6 0 
Nej-enkäten: Kvinnor 46 40 38 26 24 6 
  Män 51 43 26 21 22 6 
  Totalt 97 83 64 47 46 12 
Sammanlagt: Kvinnor 78 78 47 39 26 6 
  Män 90 55 39 23 26 6 
  Totalt 168 133 86 62 52 12 
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Tabell 1. Åldersfördelning. 
En vidare diskussion kring mäns respektive kvinnors tidigare erfarenheter av E-handel 
med kläder, samt i förhållande till deras ålder, kommer att föras senare i 
analysavsnittet. 

4.2 Ja-enkäten 
Härifrån och vidare i empirin behandlas varje fråga i respektive enkät individuellt. 
Tidigare material i avsnitten har presenterat de data som har samlats in gemensamt 
från de båda enkäterna. Med början i Ja-enkäten presenteras svaren i sifferordning, då 
inget annat anges i texten. 

4.2.1 Hur många gånger har du handlat kläder via Internet? 
Fråga tre ställdes för att se om konsumenterna var vana köpare eller om de endast 
hade gjort ett fåtal inköp av kläder via Internet. En skala på 1, 2, 3, 4 och 5 eller fler 
gånger användes. Således räknas de som har genomfört E-handelsinköp av kläder fler 
än 5 gånger som vana. Dessa uppnådde hela 34 procent av de tillfrågade, vilket var 
den största gruppen. 
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Figur 10. Antal inköpstillfällen. 
(Siffrorna i förklaringen till höger om diagrammet representerar det antal gånger som inköp av kläder 
har gjorts via Internet, där 5 står för fem eller fler gånger.) 
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Sammanlagt var det alltså 164 av respondenterna som hade handlat kläder via 
Internet. Fördelning efter antal tillfällen för köp samt efter kön presenteras i tabellen 
nedan. 
 

Antal inköp av kläder via Internet per konsument 
Inköp 1 2 3 4 5 el fl. 
Personer 24 37 26 21 56 
Kvinnor 16 11 16 18 33 
Män 8 26 10 3 23 

Tabell 2. Antal inköp per konsument 

4.2.2 Betygsättning av tidigare erfarenheter av E-handel med 
kläder 

Fjärde frågan på Ja-enkäten handlar om kundernas tidigare erfarenheter av inköp av 
kläder via Internet. Respondenten ombeds att betygsätta de tidigare erfarenheterna på 
en skala 1 till 7, där 1 står för mycket dålig och 7 för väldigt bra. Frågan avser inte 
specifika tillfällen utan den övergripande upplevelsen av fenomenet E-handel med 
kläder. Detta uppnås genom användandet av ordet, ”övervägande”. Respondenten får 
på det viset, om denne har flera tidigare erfarenheter av E-handel med kläder, skapa 
sig en genomsnittlig uppfattning och sätta betyg därefter. 
Resultatet blev ett förvånansvärt bra betyg på branschen, med ett medel på hela 5,33. 
Standardavvikelsen var endast 1,21, vilket innebär att spridningen av de satta betygen 
inte var stor. Både kvinnor och män var givmilda med betygen varför medel blev 
ungefär lika för båda grupperna, 5,38 för kvinnorna och 5,26 för männen. Tabellen 
nedan visar den procentuella fördelningen av betygen totalt respektive uppdelat på 
kön. Tomt, betyder att respondenterna antingen har missat eller avstått ifrån att 
betygsätta erfarenheterna av klädinköp via Internet. 
 

BETYG 1 2 3 4 5 6 7 Tomt 
Totalt % 0% 0% 4% 26% 26% 18% 23% 4%
Kvinnor % 0% 0% 4% 26% 28% 6% 32% 4%
Män % 0% 0% 3% 26% 23% 34% 11% 3%

Tabell 3. Betygsättning av erfarenheter från E-handel med kläder. 
 
Även det faktum att 96 % var positiva till att handla kläder via Internet fler gånger, i 
fråga 5, är ett väldigt gott betyg för branschen. Ingen av dem som hade tidigare 
erfarenhet visade olust inför att göra fler inköp. Männen visade mer tveksamhet än 
kvinnorna men det var med liten marginal. Överhuvudtaget var det inte många som 
var tveksamma till om de kunde tänka sig att köpa kläder via en E-handel igen. 
 

Handla igen Ja  Nej Kanske Ja% Nej% Kanske% 
Totalt 157 0 7 95,7% 0,0% 4,3% 
Kvinnor 91 0 3 96,8% 0,0% 3,2% 
Män 66 0 4 94,3% 0,0% 5,7% 

Tabell 4. Kunders villighet att handla igen. 
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4.2.3 Vilka klädesplagg köps via Internet? 
Fråga 6 undersökte om det fanns några tecken kring vilka plagg som säljs via Internet. 
Respondenterna skulle kryssa i de plagg som de någon gång har köpt via Internet. Det 
har alltså inte gjorts någon räkning på antalet köpta plagg av varje plaggtyp. Siffrorna 
visar således det antal av respondenterna som någon gång har köpt respektive 
plaggtyp. Se tabell 5. På det sista alternativet, annat, kunde respondenterna själva fylla 
i plagg som inte stod med i listan. 14 stycken valde att kryssa i detta alternativ. Saker 
som togs upp här var sportkläder, barnkläder, amningskläder, ytterplagg och 
accessoarer. Någon närmre analys av detta är dock inte aktuell då fler av 
respondenterna troligen hade fyllt i dessa om de fanns som färdiga alternativ. De 
tydliga skillnaderna i svarsfrekvens på de olika alternativen beror till stor del på att 
vissa av plaggen är ”könsbundna”. Det är till exempel mindre troligt att en man köper 
en blus, medan både män och kvinnor ofta köper Sweatshirts. Kategorin Sweatshirts i 
tabellen nedan hette i frågeformuläret sweatshirts/hoodtröjor varför även dessa 
inkluderas.  
I samband med vilka plagg som har köpts tidigare, presenteras också en tabell över 
vilka plagg respondenterna ej kan tänka sig att handla via Internet. Således hoppar vi 
till fråga 8 för att senare återgå till den korrekta sifferordningen. Även här gäller 
samma sak med ”könsbundna” plagg. Det framgår dock tydligt att skor inte är ett 
populärt plagg att handla via Internet. Se tabell 6. På frågan annat var det här ingen 
som hade svarat. Det var också 40 stycken som hade avstått från att svara på frågan. 
Om detta beror på att de kan tänka sig att köpa vilket plagg som helst eller om de har 
missat att svara på frågan kan bara spekuleras i. Troligtvis är det en kombination av 
de båda. Alternativet att kunden kan tänka sig att köpa vilket plagg som helst via 
Internet borde naturligtvis ha varit med för att tydliggöra detta.  
 
Vilken typ av kläder har du 
köpt? 

 Vilken typ av kläder kan du ej tänka dig 
att köpa via Internet? 

Plagg   Antal  Plagg   Antal
Skor  17  Skor   63
Underkläder   33  Underkläder   17
Byxor  53  Byxor  18
Kjol   38  Kjol   6
Klänning  16  Klänning  5
T-shirt   78  T-shirt   0
Sweatshirt  71  Sweatshirt  10
Skjorta   35  Skjorta   14
Blus  15  Blus  4
Badkläder   15  Badkläder   33
Annat   14  Annat   0
    Inget Angivet   40

Tabell 5 & 6. Kläder som har köpts respektive ej önskas köpa. 
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4.2.4 Tillgänglighet på den ”vanliga” klädmarknaden 
Fråga 7 löd; ”Är de plagg du handlar på Internet tillgängliga i någon vanlig affär i din 
närhet?”. Vid ett jakande svar åtföljdes alternativet med; ”men jag köper dem via 
Internet för att: 
 
Det är billigare. (billigare) 
Min storlek finns inte i affären. (storlek) 
Det är bekvämare. (bekvämt) 
Det spar tid. (spar tid) 
Trivs inte med att gå i affärer. (trivsel) 
Annat……… (annat)”. 
(Orden inom parentes är de beteckningar som används i tabell 7. ) 
 
Den inledande frågan visar att hela 76 % av konsumenterna i undersökningen är 
medvetna om ifall de inköpta plaggen finns att tillgå i vanliga butiker. Skillnaden är 
dock stor mellan kvinnor och män. 84 % av männen är medvetna om att kläderna 
antingen finns eller inte finns i vanliga butiker i deras närhet. Detta kan vara en 
indikation på att män använder Internet för jämförelser mer än kvinnor. Motsvarande 
siffra för kvinnor är nämligen endast 70 %. Notera skillnaden i Figur 11 & 12 längre 
ner. Totalt sett visar det dock en stor medvetenhet.  
 

Är de plagg du handlar via Internet tillgängliga i någon vanlig affär i din 
närhet? 
  Vet inte Nej Ja, men Tomt %Vet inte %Nej %Ja 
Totalt 39 60 65 0 23,8% 36,6% 39,6% 
Kvinnor 28 29 37   29,8% 30,9% 39,4% 
Män 11 31 28   15,7% 44,3% 40,0% 

Tabell 7. Tillgänglighet i butiker i kundens närhet. 

Kvinnors  vetskap om  plaggens  
tillgänglighe t i butiker i närhe ten

30%

31%

39%

%Vet  int e %Nej %Ja

M äns  vetskap om  plaggens  tillgänglighe t i 
butiker i närhe ten

16%

44%

40%

%Vet  int e %Nej %Ja

 

Figur 11 & 12. Kvinnors respektive mäns vetskap om plaggens tillgänglighet. 
 
När det gäller följdfrågan som tar upp anledningar till inköp via Internet trots att 
plaggen finns tillgängliga i konsumentens närhet, skall inga förhastade slutsatser dras. 
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Här är det 65 personer som svarar. Siffrorna visar här antalet svarande på respektive 
alternativ. Det som kan sägas är att det verkar som att bekvämligheten av att kunna 
handla hemifrån samt de billigare priserna är viktiga faktorer både för kvinnor och för 
män. De som har svarat annat har bland annat skrivit att de ej kan prova kläder i 
vanliga affärer på grund av handikapp samt att utbudet (av amningskläder) är större på 
Internet. Utöver detta hade också en person efter alternativet ”storlek” skrivit att hon 
är storvuxen och att kläderna därför oftast inte finns i hennes storlek i vanliga butiker. 
 

Ja, men jag köper dem via Internet för att:  
  Billigare Storlek Bekvämt Spar tid Trivsel Annat Summa 
Totalt 17 8 20 11 5 4 65 
Kvinnor 10 8 8 7 0 4 37 
Män 7 0 12 4 5 0 28 

Tabell 8. Anledningar till att handla via Internet trots tillgänglighet i butik. 

4.2.5 Presentation av varor 
När varor handlas via Internet kan det vara svårt att avgöra hur de verkligen ser ut 
eftersom företagen är begränsade i hur väl de kan presentera varorna. Respondenterna 
ombads därför att betygsätta hur bra kläderna presenteras på Internet. Betygsskalan 
var 1 till 7 där den lägsta siffran står för mycket dåligt och den högsta för väldigt bra.  
De flesta respondenterna gav betyg som låg över mittbetyget, 4. Respondenterna tycks 
således vara relativt nöjda med presentationen av varorna eftersom 67 % gav den 
betyget 5 eller högre. Medelbetyget hamnade på 4,8 och standardavvikelsen var 1,07. 
Liksom vid den förra betygsättningen var alltså spridningen på de satta betygen liten 
också här. Det finns även tecken på att kvinnor ger högre betyg än män. För närmre 
information kring siffrorna, se den bifogade Excel-filen.  
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4.2.6 Prisets Betydelse 
Syftet med fråga 10 var att ta reda på om priset är viktigt då kläder handlas via 
Internet. Respondenterna gavs fyra svarsalternativ: 
 

• Ja, det måste vara billigare än i vanliga affärer. (billigare) 
• Ja, Det skall vara billigt men jag jämför inte med priserna i vanliga affärer. 

(billigt) 
• Ja, det skall vara dyrt och exklusivt. (dyrt) 
• Nej (Nej) 

 
Åter igen är orden inom parantes de beteckningar som används i diagrammet. 
Resultatet visar, som synes i figur 14, att skillnaden är stor mellan kvinnor och män. 
54 % av kvinnorna tycker inte att priset är viktigt medan samma siffra för männen är 
29 %. Olika anledningar till att skillnaden kan vara stor kommer att diskuteras i 
analysavsnittet. Den stora skillnaden mellan kvinnor och män gör att siffrorna för den 
totala betydelsen av priset blir något missvisande. 
 

 

Prisets betydelse vid köp av kläder via Internet 

60,0%

50,0%

40,0%
Totalt 
Kvinnor30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Billigare% Billigt% Dyrt% Nej%

Män 

Figur 13. Prisets betydelse vid köp av kläder via Internet. 
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4.2.7 Betalsätt 
De vanligaste betalsätten, för E-handel, gavs som alternativ vid frågan om vilket 
betalsätt respondenterna föredrar då de handlar via Internet. Dessa betalsätt är, 
konto/kreditkort, förskottsbetalning, postförskott och faktura. För mer information 
kring de olika betalsätten, se den teoretiska bakgrunden. Utöver detta fanns också 
alternativet ”annat”. Detta har två respondenter valt, utan att ange vad det skulle vara. 
De betalsätt som har angivits kan därför räknas som tillräckliga trots att det finns 
andra möjliga lösningar. Den största delen av de svarande angav faktura som det 
betalsätt de föredrar, jämför nedan. 
 

Pre ferens  av betalsätt
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Figur 14. Betalningssätt som föredras av kunderna. 
 

Detta är lite underligt då det inte förekommer hos många ”rena” E-handlare. Med 
”rena” menas då att de endast gör distansaffärer via Internet. Det förekommer dock 
användning av betalning mot faktura hos de stora postorderföretagen som numera 
också tar emot beställningar via Internet. En förklaring till att många har kryssat för 
alternativet faktura kan alltså vara att de främst handlar av dessa företag. En annan 
förklaring kan vara att de har kryssat i efter önskemål. Alltså att de betalar på annat 
sätt idag, men önskar betala mot faktura. En kombination av de båda är naturligtvis 
möjlig. Det betalsätt som minst andel respondenter föredrar är förskottsbetalning. 
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4.2.8 Anledningar till att köpa kläder via Internet 
Frågan besvarades delvis redan under fråga 7. Där var avsikten dock att undersöka hur 
medvetna kunderna var om att varorna kunde säljas även i vanliga butiker. Det var 
också endast ett fåtal av respondenterna som fick följdfrågan, varför de väljer att 
handla just via Internet.  
På fråga tolv görs istället påståendet, ”Jag handlar kläder på Internet på grund av att:”, 
till alla respondenter. Dessa är här också givna möjligheten att kryssa i flera alternativ. 
De givna alternativen är: (figurbeteckningar anges inom parantes) 
 

• Det är billigare än i vanliga butiker. (billigare) 
• Det är bekvämt. (bekvämt) 
• De kläder jag köper finns inte i någon annan butik jag känner till. (unikt) 
• Det spar tid jämfört med att handla i vanliga butiker. (spar tid) 
• Jag kan handla på kaffe/lunchrasten på jobbet. (raster) 

 

Orsaker till att handla k läder på Inte rne t

43

10569

48

10

Billigare(43)

Bekvämt(105)

Unikt(69)

Spar tid(48)

Raster(10)

 

Figur 15. Orsaker till att handla via Internet. 
 

De angivna siffrorna i figuren är antalet respondenter som har avgivit respektive svar. 
Varje respondent kunde kryssa i obegränsat antal alternativ varför antalet överskrider 
de 164 stycken som har svarat på Ja-enkäten. Det blir här tydligt att bekvämligheten 
spelar stor roll för en stor del av respondenterna. Att det spar tid och är billigare än i 
vanliga butiker kommer först på tredje respektive fjärde plats och ingen av dem 
uppnår ens hälften av de ”röster” som bekvämligheten får. Undersökningen visar 
också att endast ett fåtal verkar utnyttja möjligheten att få mer fritid genom att sköta 
inköp på jobbrasterna.  
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4.2.9 Returer och byten av köpta plagg 
Vid returer och byten i samband med inköp över Internet gäller den så kallade 
distansavtalslagen som tidigare har beskrivits i den teoretiska bakgrunden. I stort 
gäller att kunder har upp till 14 dagar på sig att returnera eller byta ut saker som har 
köpts via Internet.  
På frågan om respondenten någon gång har returnerat eller bytt ut ett plagg inköpt 
över Internet svarade 63 % av respondenterna att de inte hade gjort det. Om detta är 
en hög eller låg siffra är svårt att säga då frekvensen av inköp varierar väldigt mellan 
respondenterna. Det är också svårt att göra en jämförelse med den ”vanliga” 
klädmarknaden då de flesta har varit aktiva på den under mycket längre tid. Det finns 
även en stor skillnad mellan män och kvinnor. Endast 17,1 % av männen hade någon 
gång returnerat kläder som köpts via Internet. Se tabell 9 nedan. Även här är det svårt 
att förklara varför det ser ut som det gör eftersom antalet inköpta plagg förmodligen 
påverkar frekvensen av byten. På detta finns inte heller några siffror. Vi har tidigare 
sett att kvinnor generellt har större erfarenhet än män av E-handel med kläder. Detta 
torde följaktligen också påverka antalet returer och byten.  

 
Har du returnerat/bytt ut klädesplagg köpta över 
Internet. 
  Nej % Ja % Nej Ja 
Totalt 63,4% 36,6% 104 60 
Kvinnor 48,9% 51,1% 46 48 
Män 82,9% 17,1% 58 12 

Tabell 9. Returer/byten av inköpta klädesplagg. 
 

Returer och byten av varor verkar dock fungera effektivt. Svaren på följdfrågan om 
hur det hade fungerat var mycket positiva. Det var ingen av respondenterna som hade 
stött på några problem. Av de 60 respondenter som hade utnyttjat rätten att returnera 
eller byta klädesplagg hade 52 uppfattat det som att det gick ”Lätt och utan Problem”. 
De övriga 8 tyckte det gick utan problem men tog lång tid. Närmre presentation av 
dessa siffror finns i bifogad Excel-fil. 
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4.2.10 Leveranstid 
Liksom för byten och returer är det även viktigt för konsumenterna att de ursprungliga 
leveranserna sker fort. Här har E-handeln en stor nackdel jämfört med vanliga affärer 
där kunden, oftast, får varan i hand direkt vid genomfört köp. Denna upplevelse går 
inte att uppnå vid försäljning på Internet, förutom då det gäller digitala produkter och 
tjänster som laddas ned direkt. Konsumenterna verkar dock ha en acceptans på cirka 
1,5 veckors leveranstid då de handlar kläder. På frågan hur lång leveranstid 
konsumenterna kunde acceptera, angav 50 % av respondenterna att gränsen gick vid 
10 dagar. Ingen tyckte det var OK att dröja mer än 20 dagar med leveransen. 2 
respondenter valde att inte, (missade att), svara på frågan. Dessa är fråndragna vid 
framräkningen av de procentuella siffrorna. En respondent, som dock svarade på 
frågan, lade till att längre leveranstid kan accepteras om det är något unikt som har 
beställts och som inte går att få fortare på annat håll. Undantag kan alltså ske. Studera 
figuren nedan för ytterligare information om spridningen.  
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Figur 16. Accepterad leveranstid. 
 
Som synes var kvinnor och män någorlunda överens om leveranstiderna. Männen 
verkar dock lite mer ivriga då de har större andel som har svarat på både 5 och 10 
dagar, samt några som svarat 3 dagar.  

4.2.11 Kundservice 
Endast ett fåtal av respondenterna har någon gång kontaktat kundservicen på ett E-
handelsföretag som säljer kläder. 70 % av de tillfrågade hade aldrig kontaktat 
kundtjänsten via E-post och 83 % hade inte kontaktat densamma via telefon. Bland 
dem som trots allt hade utnyttjat tjänsten var det stor känsla av tillfredsställelse. En 
stor majoritet svarade att de hade fått sakliga svar snabbt, oavsett om det gällde 
service via E-post eller telefon. Eftersom få har utnyttjat servicen finns det inte heller 
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mycket underlag för resonemang kring detta. Den som vill se närmre siffror hänvisas 
till fullständiga tabeller i bifogad Excel-fil.  

4.2.12 Övriga faktorer kring E-handel 
Av de som har handlat kläder via Internet visar det sig att 98,8 procent har handlat 
ifrån hemmet. Endast 2 individer har köpt sina kläder ifrån jobbet. Trots att Internet 
gör det möjligt att handla varifrån som helst, där det finns tillgång till uppkopplad 
dator, visar det sig att de flesta väljer att handla hemifrån.  
De flesta har också handlat andra produkter via Internet. 90 % har gjort detta. Främst 
är det männen, som även handlar andra produkter, av vilka det är hela 97 % som har 
erfarenhet från detta. Dock ligger även kvinnorna högt med sina 85 %. Se figur nedan. 
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Figur 17. Inköp av andra produkter än kläder via Internet. 
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4.3 Nej-enkäten 
Det var fler respondenter som svarade på Nej-enkäten. Av de sammanlagda 513 
respondenterna var det 349 stycken som svarade på Nej-enkäten. Det betyder alltså att 
68% av de tillfrågade aldrig hade handlat kläder via Internet.  

4.3.1 Anledningar till att inte handla kläder via Internet 
Den första fråga som skulle besvaras på Nej-enkäten, förutom ålder och kön, var 
varför responderna inte hade köpt kläder via Internet. De svarsalternativ som gavs 
framgår i figuren nedan. Utöver dem fanns också alternativen; Kläderna på Internet är 
för dyra; Jag har försökt men inte lyckats slutföra köpet samt Kunde inte nå företagets 
kundservice och vågade därefter inte beställa. Eftersom ingen hade valt dessa 
svarsalternativ har de tagits bort ur diagrammet för att öka tydligheten på de andra 
alternativen. Varje respondent kunde kryssa för obegränsat antal alternativ varför den 
totala summan överstiger 349.  

  

Anledningar till att man inte handlat kläder Har ej tillgång till Internet.(35) 
 via Internet 

Har inte tänkt på det som ett 
alternativ.(94)

21 35
Har tänkt på det men vet inte 
var det är möjligt.(1) 94

Jag litar inte på
betalningssystemen.(67) 213 1

Jag litar inte på
leveranssystemen.(25) 67

Det är svårt att bestämma
vilken storlek man 25
behöver.(172)

Det är svårt att avgöra hur 
kläderna ser ut i
verkligheten.(213) 172

Annat(21)

 

Figur 18. Anledningar till att inte handla kläder via Internet. 
 

Vid sammanställningen av enkäterna framgick det fort att det var två alternativ som 
hade stort övertag. Båda dessa alternativ har med presentationen av varorna att göra, 
det ena, rörande storlekarna, på ett mer informationsmässigt sätt. Också oron över 
säkerheten vid betalningar är stor. 26 % av de svarande hade angett detta som en 
anledning till varför de inte handlar kläder via Internet. Bland de som hade valt 
alternativet annat var det många som hade skrivit att det ”inte blivit av” och att de vill 
känna på kvalitén på kläderna. Ett angett alternativ, som författaren tycker är 
intressant, var att ”det intressanta säljs bara i USA”. Det hade här varit intressant att 
kunna ställa ytterligare frågor för att se vad det är som bara säljs i USA. Är det 
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verkligen på det viset eller har respondenten inte sökt tillräckligt bland svenska 
företag på Internet. För en komplett lista över andra alternativ som tagits upp under 
punkten övrigt, se bifogad Excel-fil.  

4.3.2 Framtida inköp 
Om informationen enligt ovan förbättras kommer antagligen många fler att börja 
handla kläder på Internet. Att konsumenter handlar på Internet betyder dock inte att de 
byter ut den vanliga marknaden helt utan kan mer ses som ett komplement. Av de 
tillfrågade var det nämligen 50 % som kunde tänka sig att handla kläder via Internet i 
framtiden. Det är främst kvinnor som är positiva till det, men männen är inte långt 
bakom. 53 % av de tillfrågade kvinnorna kunde tänka sig att göra det medan samma 
siffra för männen är 47 %. 
På följdfrågan om vilka plagg respondenterna kunde tänka sig att köpa var T-shirt den 
absolut mest populära varan. Kanske på grund av att tillpassningen är relativt enkel 
och som sågs i förra frågan tycker respondenterna att det är svårt att bestämma 
storlekar på Internet. I övrigt gäller här som i tidigare liknande frågor att vissa av 
plaggen är relativt könsbundna. Närmre jämförelser mellan siffrorna är därför svåra. 
Under punkten annat nämndes saker som accessoarer, sportkläder och ytterplagg. Två 
av de svarande hade också angett att de kunde tänka sig att köpa allt. Närmre siffror 
presenteras i tabellerna nedan. 
 

Kan du tänka dig att köpa kläder 
via Internet i framtiden? 

  Vilka plagg kan du 
tänka dig att köpa? 

Antal Ja Nej    Skor 32 
Totalt 175 174    Underkläder 78 
Kvinnor 96 85    Byxor 56 
Män 79 89    Kjol 42 
         Klänning 24 
         T-shirt 152 
         Sweatshirt 114 
         Skjorta 59 
         Blus 35 
         Badkläder 47 
         Annat 19 

Tabell 10. Framtida inköp av kläder via Internet. 
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4.3.3 Klädinköp via Postorder 
På frågan om respondenterna brukar köpa kläder via Postorder visar det sig att 50 % 
inte brukar göra det. Fördelningen mellan kvinnor och män är dock mycket olika. 71 
% av männen mot kvinnornas 32 % säger att de inte brukar handla kläder via 
postorder. Det är dock bara ett fåtal som utför dessa inköp nästan varje år eller oftare. 
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Figur 19. Inköp av kläder via Postorder. 
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Bland dem som har erfarenhet av att köpa kläder via Postorder, tycker de flesta att 
denna erfarenhet har varit mestadels positiv. Det är dock inte en jättestor majoritet 
utan 58 % totalt bland kvinnor och män. Om en jämförelse görs mellan kvinnor och 
män är det något större andel kvinnor än män som är positiva.  
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Figur 20. Erfarenheter av inköp av kläder via postorder. 
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4.3.4 Erfarenhet av annan E-handel 
Den sista frågan på Nej-enkäten skulle undersöka om de som inte har handlat kläder 
via Internet har handlat andra produkter samma väg. Totalt var det 62 % som hade 
gjort detta. Skillnaden mellan kvinnor och män var dock stor. 75 % av männen hade 
köpt andra produkter via Internet medan samma siffra för kvinnor var endast 50 
procent.. Den höga totalsiffran beror antagligen på snedförskjutningen i 
åldersfördelningen. 
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Figur 21. Erfarenhet av E-handel med andra produkter. 

4.4 Sammanfattning av Empiri 
Detta var en presentation av den empiri som har kommit fram utav 
enkätundersökningen. De data som har kommit in har här inte analyserats närmre, 
varför vissa siffror kan verka mer distinkta än de är i verkligheten. I kommande 
avsnitt kommer de olika områdena att analyseras närmre och flera faktorer kommer 
att jämföras med varandra. Samtliga tabeller, figurer och de siffror som dessa är 
framtagna ur finns i sin fullständighet i bifogad Excel-fil.  
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5 ANALYS 
Analysen skall göra en jämförelse mellan teori och empiri. De ämnen som har tagits 
upp i empirin kommer i detta avsnitt att analyseras och ställas emot de svar som har 
samlats in med hjälp av enkäterna. Det empiriska materialet kommer här att granskas 
mer kritiskt, jämfört med vad som gjordes i den empiriska presentationen.  

5.1 Fördelning på kön och ålder 
Då undersökningen planerades var meningen att nå ut till en spridd population vad 
gäller kön och ålder. Fördelningen skulle bli så jämn som möjligt. Det gjordes inte 
någon ansträngning att få jämn fördelning på respektive enkät eftersom detta då inte 
skulle visa verkligheten. Den jämna fördelningen över kön och ålder skulle istället 
uppnås på undersökningen totalt sett. Vad gäller fördelningen på kön, uppnåddes här 
en relativt jämn fördelning. 54 % av respondenterna var kvinnor mot männens 46 %.  
Fördelningen på de olika åldersgrupperna blev dock inte lyckad. Här syns en tydlig 
tendens mot att ju högre åldersgrupp desto färre respondenter. Detta är en olycklig 
fördelning som har skett omedvetet.  
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Figur 22. Respondenter fördelade på åldersgrupper. 
 

Den ojämna fördelningen gör det svårt att göra jämförande undersökningar mellan de 
olika åldersgrupperna. Särskilt de högsta åldersgrupperna kommer att bli svåra att 
säga något generellt om. Läsaren ombedes därför vara medveten om denna ojämna 
fördelning vid den fortsatta läsningen. Analysen kommer till stor del vara oberoende 
av åldersfördelning på grund av detta. Det kommer dock göras jämförelser inom 
respektive åldersgrupp då den ojämna fördelningen här inte får samma vikt. Särskild 
hänsyn tas då till den absolut minsta gruppen på respondenter över 65 år eftersom det 
inom denna grupp inte vore tillförlitligt att göra några generaliseringar. 
Inom respektive åldersgrupp har könsfördelningen blivit relativt jämn. Detta 
underlättar för att göra analyser inom de olika grupperna. Den enda grupp där denna 
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fördelning har blivit lite ojämn är bland respondenter som är mellan 46-55 år gamla. 
Kvinnorna utgör här den större andelen med 63 %. Se fördelning mellan åldersgrupp 
och kön i figur och tabell nedan. 
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Figur 23. Könsfördelning inom åldersgrupper. 
 

% 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65- 
Kvinnor 46% 59% 55% 63% 50% 50% 
Män 54% 41% 45% 37% 50% 50% 

Tabell 11. Könsfördelning inom åldersgrupper. 

5.2 Köpvanor över Internet 
Enligt statistiska centralbyråns (SCB) undersökning utförd 2003, som presenterades i 
kapitel 3.5 Kvinnor, Män, ålder och informationsteknik, var det ungefär lika många 
män och kvinnor som hade erfarenhet av inköp via Internet. I åldersgruppen 16-74 år 
var det 24 % av männen och 22 % av kvinnorna som hade erfarenhet av inköp via 
Internet. I denna undersökning borde dessa siffror ha blivit något högre eftersom det 
sedan dess har gått ett år och några fler borde ha skaffat sig denna erfarenhet. Siffran 
över erfarenhet totalt, i detta arbete, hamnar dock på 74 % vilket inte kan ses som en 
verklighetsbeskrivande siffra. Den höga siffran beror antagligen på den sneda 
åldersfördelningen. Det kan också delvis bero på att frågan har ställts olika i de olika 
enkäterna. I SCB:s enkätundersökning har respondenterna blivit tillfrågade vad de har 
använt Internet till och därefter har ”köpt/beställt varor eller tjänster” varit ett av 
alternativen. I denna undersökning har en direkt fråga ställts om tidigare erfarenhet av 
E-handel. SCB:s formulering med många svarsalternativ kan har gjort att vissa 
respondenter missat att välja det svarsalternativet.  
Även om siffran 74 % inte är direkt verklighetsbeskrivande över populationen totalt, 
säger den ändå att erfarenheten av inköp via Internet är hög i de lägre åldrarna. Detta 
kan vara ett tecken på en ljus marknad för E-handeln framöver.  
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Även när erfarenhet av inköp via Internet, i någon form, analyseras fördelat på 
respektive åldersgrupp syns att siffrorna är höga. Se Figur 25 på följande sida. 
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Figur 24. Erfarenhet av någon form av E-handel. 
 
I de tre högsta åldersgrupperna är antalet svarande inte stort, därför skall inte siffrorna 
där tas på för stort allvar. I åldersgrupperna 16-25 och 26-35 var antalet svarande dock 
168 respektive 133 stycken. Det större antalet respondenter gör att detta resultat blir 
mer tillförlitligt. Bland dem som är mellan 16 och 35 år gamla är det alltså en mycket 
stor andel som har erfarenhet av att köpa eller beställa någon produkt eller tjänst via 
Internet.  

5.3 Vilka handlar kläder över Internet och vad köper de? 
Av de 74 %, som nämndes i stycket ovan, med erfarenhet av att köpa någon form av 
varor eller tjänster via Internet är det 32 % som har handlat kläder. Även denna siffra 
är lite hög då åldersfördelningen är ojämn. Det är därför mer intressant att se hur stor 
andel av respektive åldersgrupp som har erfarenhet av att köpa kläder via Internet och 
då främst inom de tre yngsta åldersgrupperna eftersom de har flest deltagare.  

 
Andel kvinnor, män och totalt med erfarenhet av att köpa kläder via Internet, fördelat på åldersgrupper. 

Ålder/Andel 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65- 
Totalt 42% 38% 26% 24% 12% 0% 
Kvinnor 41% 49% 19% 33% 8% 0% 
Män 43% 22% 33% 9% 15% 0% 

Tabell 12. Erfarenhet av klädinköp via Internet. 
 

Av tabellen framgår det tydligt, även om åldersfördelningen är ojämn, att ju längre ner 
man kommer i åldersgrupperna desto större andel är det som har erfarenhet av att 
handla kläder via Internet. Detta kan bero på att unga människor ofta är mer 
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mottagliga för ny teknik. Det är också många inom denna grupp som under stor del av 
sin livstid har haft tillgång till Internet på något ställe, om inte i hemmet så i skolan. 
De har där också fått utbildning på datorer och Internetanvändning. Att siffrorna är 
högre bland de lägre åldersgrupperna är därför inte konstigt. Något som är mer 
förvånande är att 49 % av kvinnorna mot endast 22 % av männen i åldersgruppen 26 -
35 år har handlat kläder via Internet. Kanske hänger detta ihop med tidigare erfarenhet 
av klädinköp via postorder. Frågor om postorder har inte ställts till dem som har 
handlat kläder via Internet. Däremot fick de utan denna erfarenhet, frågan om de 
brukar handla kläder via postorder. Av dessa var det 67 % av kvinnorna som hade 
erfarenhet av att köpa kläder via postorder. Bland männen var det endast 30%. Det var 
också en större andel av kvinnorna som tyckte att denna erfarenhet av att köpa kläder 
via postorder var positiv. Dock låg männen med erfarenhet inte långt efter här. För 
närmre information, se kapitel 4.3.3 Klädinköp via postorder. Kvinnor som har 
tidigare erfarenhet av att handla kläder på distans är förmodligen mer benägna att 
övergå till en ny form av distanshandel. Även i diskussionen kring betalsätt verkar det 
som att många av dem som handlar kläder via Internet gör detta ifrån företag med 
tidigare postordererfarenhet. Denna slutsats är lite av en spekulation men förmodligen 
ligger viss sanning i den. Den utgår ifrån det val av betalsätt som respondenterna har 
angett att de föredrar, samt observationer av olika E-handelsplatser där kläder säljs. 
Undersökningen visar att det betalsätt som föredras mest bland respondenterna är 
faktura. Vid observationer av E-handlare som säljer kläder via Internet har det endast 
varit företag med erfarenhet av postorder som erbjuder betalning via faktura. Sju 
företag utan erfarenhet av postorderförsäljning har besökts och ingen av dessa 
erbjuder betalning mot faktura. Detta kan tyda på att många av respondenterna främst 
köper sina kläder ifrån företag med erfarenhet av postorder. Siffran kan dock också 
uttrycka ett allmänt önskemål om ökade möjligheter att betala mot faktura. 
Den stora skillnaden som uppstår mellan män och kvinnor i åldersgruppen 36 – 45 år 
är svårare att förklara. Skillnaden här är inte heller lika stor som den verkar på 
siffrorna. Det mindre antalet respondenter gör att skillnaden blir mer uppenbar. Om 
antalet män i denna grupp, som har erfarenhet, minskas med 1 person minskar andelen 
genast med 3 procentenheter. 

5.3.1 Plagg som säljer 
Förutsättningarna för att sälja kläder via Internet är lite sämre än i vanliga butiker 
eftersom det inte går att prova, se och känna på plaggen. Konsumenter föredrar att 
slippa returnera eller byta produkter som de har köpt på distans. Först är det väntetid 
innan plaggen levereras och sedan är kunden tvungen att vänta ytterligare innan 
bytesvaran kommer. Att behöva returnera eller byta ut plagg kan därför vara väldigt 
besvärligt. Frågan om vilka plagg som köps via Internet, samt frågan där det undras 
vilka plagg som inte önskas köpas via Internet, torde därför reflektera att varor som är 
lätta att bestämma storlek och utseende på säljs mest. Likaså borde plagg som 
vanligtvis provas noggrant säljas minst frekvent.  
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Resultatet som framkommer reflekterar också detta ganska tydligt. För att klargöra 
detta visas nedan resultaten från de 3 frågor som handlar om vilka plagg 
respondentera kan tänka sig att köpa via Internet respektive inte.  
Siffrorna i tabellen besvarar de följande 3 frågorna i ordning. 
 
Från Ja-enkäten: 6. Vilken typ av kläder har du köpt? 

8. Finns det något plagg du ej kan tänka dig att köpa via 
Internet? 

Från Nej-enkäten:  4b. Vilka plagg kan du tänka dig att köpa via Internet i 
framtiden? 

 
De siffror som är markerade med fet stil är sådana som utmärker sig extra mycket. 
Det är icke att förglömma att varje respondent på dessa frågor kunde fylla i samtliga 
svar som denne tyckte stämde in. För att sätta siffrorna i relation till antalet 
respondenter påminns läsaren åter att det var sammanlagt 164 personer som svarade 
på Ja-enkäten och 349 stycken på Nej-enkäten. Av dessa 349 personer var det 175 
som kunde tänka sig att handla kläder via Internet i framtiden. Det är alltså dessa 175 
personer som har svarat på fråga 4b. På fråga 8 var det 40 personer som valde att inte 
kryssa för något av alternativen. Detta kan vara av flera anledningar. Det skulle kunna 
vara på grund av att de kan tänka sig att köpa vilket plagg som helst via Internet, men 
det kan också bero på att de helt enkelt har missat att svara på frågan. 
 

Fråga/Plagg Fråga 6 Fråga 8 Fråga 4b 
Skor 17 63 32 
Underkläder 33 17 78 
Byxor 53 18 56 
Kjol 38 6 42 
Klänning 16 5 24 
T-shirt 78 0 152 
Sweatshirt 71 10 114 
Skjorta 35 14 59 
Blus 15 4 35 
Badkläder 15 33 47 
Annat 14 0 19 
Inget angivet  40  

Tabell 13 Klädesplagg som konsumenter vill köpa via Internet. 
 
Av siffrorna i tabellen framgår det tydligt vilka plagg som är populärast att köpa via 
Internet samt vilka respondenterna minst gärna vill köpa via Internet. Av de plagg 
som fanns att välja mellan är det tydligt att T-shirts och Sweatshirts är de som säljs 
mest. Det är också de två plagg, som de som har svarat på nej-enkäten mest kan tänka 
sig att köpa i framtiden. Av dem som har köpt kläder via Internet är det 47,6 % som 
har köpt T-shirts. Det är ingen av dem som har angett att de inte kan tänka sig att köpa 
T-shirts via Internet i framtiden. Resultatet är än tydligare bland de 175 personer som 
ännu inte har handlat kläder via Internet. Av dem är det 87 % som kan tänka sig att 
köpa T-shirts.  
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Det klädesplagg som främst utmärker sig för att inte vara omtyckt vid E-handel är 
skor. 41 % av de med erfarenhet av att köpa kläder över Internet har angett att de inte 
kan tänka sig att köpa skor. Det är inte heller många av dem som har erfarenhet av att 
göra det. Endast 17 personer har gjort detta. Inte heller bland de utan tidigare 
erfarenhet är det många som kan tänka sig att köpa skor via Internet.  
Ett klädesplagg som tycks utmärka sig bland dem utan erfarenhet är underkläder. 45 
% har angett att de kan tänka sig att köpa underkläder via Internet. Detta är dubbelt så 
många, procentuellt sett, än de som faktiskt har erfarenhet av att köpa kläder via 
Internet. Det är endast ett fåtal, 17 stycken, som har angett att de inte kan tänka sig att 
köpa underkläder via Internet. Skillnaden i siffror kan därför kanske förklaras med ett 
eventuellt dåligt utbud av underkläder på Internet.  
Siffrorna tyder på att plagg där tillpassningen är någorlunda enkel, till exempel T-
shirts, sweatshirts och underkläder, är populära plagg att köpa via Internet. Kläder 
som är svårare med tillpassningen är inte lika populära. Här utmärker sig främst skor, 
ett plagg som oftast provas ut mycket noggrant för att slippa skav och onda fötter. Att 
tillpassning både för passform och för utseende är viktig framgår extra tydligt på 
frågan om varför respondenterna inte handlar kläder via Internet, på nej-enkäten. De 
två absolut mest frekventa svaren på denna fråga är att det är svårt att bestämma 
vilken storlek som behövs samt att det är svårt att avgöra hur kläderna ser ut i 
verkligheten. 49 respektive 61 procent av de svarande har angett dessa alternativ som 
anledningar till varför de inte köper kläder via Internet. Den tredje vanligaste 
anledningen har endast fått 26 % av de svarandes röster och det är att de inte har tänkt 
på det som ett alternativ. Tillpassning av klädesplaggen tycks således vara en väldigt 
viktig punkt för kunderna när de avgör vad som kan köpas via Internet. 

5.3.2 Medvetenhet 
Rubriken syftar till hur medvetna kunderna är om varornas existens i butikerna i deras 
närhet. Resultatet av utfrågningen visar att en väldigt stor andel av respondenterna 
känner till huruvida de plagg de köper finns tillgängliga i en butik i närheten eller inte. 
Störst medvetenhet ser vi hos männen, där endast 15,7 % anger att de inte vet om 
plaggen finns i en butik i närheten eller inte. 
 

  %Vet inte %Nej %Ja 
Totalt 23,8% 36,6% 39,6% 
Kvinnor 29,8% 30,9% 39,4% 
Män 15,7% 44,3% 40,0% 

Tabell 14. Kunders medvetenhet om plaggens tillgänglighet i butiker. 
 
Huruvida plaggen finns tillgängliga i en vanlig butik i kundens närhet, eller inte, har 
ingen betydelse för att beskriva medvetenheten om varornas existens i vanliga butiker. 
Däremot är det intressant att veta varför kunderna väljer att handla kläderna via 
Internet trots att de finns i en vanlig butik i närheten. Där går det ju att lämna butiken 
med varan i hand. Vad är det då som gör att kunderna kan tänka sig att vänta på att 
produkten istället levereras till dörren? 
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Följdfrågor, delvis baserade på de konsumenttyper som Efraim Turban tar upp (se kap 
3.4 Vilka är kunderna?), ställdes därför. De typer av konsumenter som var vanligast i 
undersökningen var tidspressade, shoppingundvikande och jägare-samlare. I 
shoppingundvikande kan inkluderas både de som inte trivs med att gå och handla i 
butiker samt de som handlar via Internet för att det är bekvämt. I Turbans lista skulle 
dessa två typer alltså gå under samma kategori. Författaren av denna uppsats finner 
dock anledning att dela denna kategori i två delar då det finns personer som undviker 
affärer därför att de vantrivs i eller mår direkt psykiskt dåligt av dem, och det finns de 
som undviker dem av ren bekvämlighet. De senare är bekväma men har egentligen 
inga direkt problem med att besöka butiker. Utöver dessa typer har också en till lagts 
till. Detta är de som handlar via Internet därför att deras storlek inte finns i den 
vanliga butiken. Detta handlar här inte om kläder för överviktiga eller väldigt långa 
människor. Det finns butiker som specialiserar sig på människor som är i behov av 
särskilda storlekar. Eftersom frågan är en följdfråga är det dock inte det som tas upp 
här, då butiker, oavsett om de är online eller vanliga, som säljer samma klädesplagg 
antas ha samma tillgång till udda storlekar ifrån leverantörerna. Här handlar det 
snarare om att kundens storlek har tagit slut i affären och denne vänder sig då till 
Internet som ett komplement. Det går att jämföra det med att kunden skulle gå till en 
annan affär som har exakt samma plagg att sälja, men fortfarande har kvar den storlek 
som saknades i den första butiken.  
 

  Billigare Storlek Bekvämt Spar tid Trivsel Annat 
Totalt 17 8 20 11 5 4 

Tabell 15. Anledningar till att handla kläder via Internet trots att produkten finns i butik i 
närheten. 

 
Att göra en kategori för dem som valde att handla via Internet på grund av att de inte 
trivs med att gå i butiker visade sig lönsamt. Det visade sig att det var 5 personer av 
de 65 som svarade på denna fråga som valde att handla via Internet för att de inte trivs 
i butiker. Även om siffran är låg är det bra att sålla ur dessa ifrån den grupp som 
handlar via Internet på grund av bekvämlighet. På det viset smalnar denna grupp av 
lite mer. Uppsatsförfattaren trodde själv att priset skulle vara den viktigaste faktorn 
för att göra inköp via Internet. Dels för att egen erfarenhet säger att priset ofta är lägre 
på Internet och dels för att det varken borde spara tid eller öka bekvämligheten att 
köpa kläder via Internet efter att kunden har tagit reda på om de finns i en vanlig butik 
i närheten. Att handla via Internet i sig ses som bekvämt, men om affären ändå besöks 
för att kontrollera utbudet borde det vara mer bekvämt att också handla där. Resultatet 
visar dock att bekvämligheten är något mer viktig än att priset är lägre.  

5.3.3 Prismedvetenhet 
Eftersom uppsatsförfattaren hade förväntat sig ett annat resultat vad gäller prisets 
betydelse som en faktor vid beslut om inköp skall göras via Internet eller inte, var 
också resultatet rörande prismedvetenhet överraskande. Det förväntade resultatet var 
att en stor del av respondenterna skulle anse att priset är en viktig faktor när de väljer 
att handla via Internet. Av dessa förväntades också en större andel anse att det är 
viktigt att priset är lägre än i vanliga butiker. Resultatet var dock helt annorlunda. 
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  Billigare% Billigt% Dyrt% Nej% 
Totalt 24,40% 30,50% 1,80% 43,30% 
Kvinnor 13,80% 28,70% 3,20% 54,30% 
Män 38,60% 32,90% 0% 28,60% 

Tabell 16. Kundernas prismedvetenhet. 
 
En knapp majoritet, 55 %, tycker att det är viktigt att det är billigt att handla via 
Internet. Endast 24,4 procent ansåg att priset skall vara lägre än i vanliga butiker. 
Detta resultat ger E-handlarna goda förutsättningar att göra bra vinster om de själva 
kan göra de besparingar som informationstekniken underlättar samtidigt som de kan 
hålla normala butikspriser ut mot kunderna. Vad som var allra mest förvånande var att 
det skiljde sig väldigt mycket åt mellan kvinnor och män. En majoritet av kvinnorna 
tyckte inte alls att priset var viktigt. Samtidigt tyckte 71,5 % av männen att det är 
viktigt att kläderna de handlar på Internet är billiga. Den största delen av dessa ansåg 
till och med att det är viktigt att priset är lägre än i vanliga butiker. Skillnaden är 
intressant då detta tyder på att de tillfrågade kvinnorna och männen har olika 
motivationsfaktorer för att handla på Internet.  
Även då det i ett senare skede i Ja-enkäten ställdes en fråga om anledningen till att 
köpa kläder via Internet, hamnade priset i skymundan. Här ställdes frågan till samtliga 
respondenter som någon gång hade handlat kläder via Internet. I den tidigare var det 
endast till dem som var medvetna om att samma klädesplagg gick att köpa i en butik i 
närheten. Respondenterna gavs här också chansen att kryssa för alla alternativ som de 
tyckte stämmer in på dem. Alternativet, det är billigare än i vanliga affärer, kom först 
på fjärde plats av alternativen. Bekvämligheten att handla via Internet visade sig här 
vara en absolut huvudfaktor för att handla kläder via Internet. 64 % av respondenterna 
hade valt detta alternativ som en viktig faktor för att handla kläder via Internet.  
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Figur 25. Orsaker till att handla kläder via Internet. 
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Också här skiljde sig kvinnor och män åt. Båda hade satt bekvämlighet som den 
viktigaste anledningen till att handla kläderna via Internet. För kvinnorna låg denna 
faktor långt före den nästkommande, kläderna de köper finns inte i någon butik de 
känner till. Detta var också den andra faktorn för männen men den låg mycket närmre 
bekvämligheten. Priset skiljer åter männen och kvinnorna åt. Hela 37 % av männen 
hade angett att en viktig anledning för att handla kläder via Internet är att priset är 
lägre än i vanliga affärer. Endast 18 % av kvinnorna hade kryssat för detta alternativ. 
Om detta beror på att män generellt sett köper dyrare kläder och därför är mer 
prismedvetna än kvinnor eller om de överlag är noggrannare med att kontrollera att de 
gör ett bra köp är omöjligt att avgöra via de svar som har samlats in.  
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5.3.4 Kundernas upplevelse av E-handel med kläder 
Som vi har sett tidigare är det en stor andel av dem som har erfarenhet av att handla 
kläder via Internet, som har handlat fler än en gång. Detta borde i sig tyda på att 
åtminstone den första upplevelsen av att handla kläder via Internet är positiv. Då de 
ombads att betygsätta upplevelsen av att handla kläder via Internet var de mycket 
givmilda med de höga betygen. Frågan var formulerad på ett vis som gjorde att de var 
tvungna att sätta ett medelbetyg på de upplevelser de har haft. Betyget avser alltså inte 
ett specifikt köptillfälle. Totalt sett valde de flesta ett medelbetyg (4) eller ett poäng 
högre (5). Vid fördelning på kvinnor respektive män visar det sig dock att det finns en 
skillnad.  
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Figur 26. Betygsättning av erfarenheten av att köpa kläder via Internet. 
 
Kvinnorna är mer givmilda vid betygsättningen och högsta betyg är det mest 
förekommande. Även männen är givmilda, men lite mer återhållsamma. Här väljs det 
näst högsta betyget (6) av flest respondenter. Det mest intressanta här är att i stort sett 
alla respondenter är överens om att det har varit en övervägande positiv upplevelse att 
handla kläder via Internet. Betyg 3 fick endast 4 % av rösterna medan 1 och 2 inte 
fick några alls. 
Utav de tillfrågade som har handlat kläder via Internet är det 95,7 % som kan tänka 
sig att göra det igen. Övriga visar viss tveksamhet och svarar därför istället ”kanske” 
på frågan. Det är alltså ingen av dem som har handlat kläder på Internet som ger ett 
rakt nej till att göra om det. Att endast 4,3 % är tveksamma är också det ett mycket 
gott betyg för E-handeln med kläder.  
Presentationen av varorna når inte riktigt upp till de högsta betygen. Totalt sett får 
presentationen dock ett medelbetyg på 4,8. De betyg som har satts av flest antal 
svarande är också 4 och 5. Det högsta betyget (7) får endast 7 stycken röster. 
Respondenterna är alltså inte helt nöjda med presentationerna. Något som 
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förmodligen går att förbättra med ytterligare information och fler bilder. Det är också 
bristfällig presentation som är den viktigaste orsaken till att eventuella kunder 
bestämmer sig för att inte handla. I Nej-enkäten var de två vanligaste svaren, på 
frågan om varför respondenterna inte handlar kläder via Internet, att det är svårt att 
bestämma vilken storlek som behövs samt att det är svårt att se hur kläderna ser ut på 
riktigt.  
Att en stor andel av respondenterna angav att de handlar kläder via Internet på grund 
av att det är bekvämt ökar förmodligen nöjdheten. Om kunderna har som mål att 
handla bekvämt behöver E-handlarna endast se till att det är lätt att handla, genom 
noggranna presentationer och tydliga system, och att leveranser och returer sköts 
smidigt. I dagsläget verkar kunderna vara övervägande nöjda med returer/byten. Det 
var endast 36,6 % som hade erfarenhet av att göra byten, men av dessa var det 87 % 
som hade positiv erfarenhet av det. Bytet/returen hade gått fort och utan problem för 
dessa. Hastigheten på leveranser är också viktig. 50 % av de tillfrågade tycker att en 
leveranstid på 10 dagar kan accepteras. Det är dock endast 4,3 % som tycker att 
leveransen får ta mer än 15 dagar. De flesta av de E-handelsföretag vars hemsidor har 
besökts har angett att de har en leveranstid på 10 arbetsdagar, det vill säga 10-14 
dagar. Personlig erfarenhet säger dock att de traditionella postorderföretagen som idag 
också är aktiva inom E-handel ofta har mycket längre leveranstid, då de säljer slut på 
produkter och måste vänta på att dessa levereras till företaget. Trots detta ligger 
produktpresentationerna kvar på hemsidan för försäljning av produkterna. 
Även nöjdheten vid kontakt med företagens kundsupport, via e-post eller telefon, är 
hög. Det är dock relativt ovanligt att kunderna kontaktar kundservicen 
överhuvudtaget. Om detta görs, väljs oftast E-post som kommunikationsmedel. 30,5 
% av dem som har handlat kläder via Internet har kontaktat kundsupporten via E-post. 
De flesta av dem som kontaktar kundsupporten får snabbt svar som löser deras 
problem.  
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6 SLUTSATSER 
Slutsatserna skall avsluta den röda tråd som löper genom hela arbetet. På det viset 
binds hela uppsatsen ihop och de frågor som ställdes i början, besvaras här. 

6.1 Inledning 
I uppsatsens inledningsskede utgick arbetet ifrån hypoteserna att utvecklingen av E-
handeln med kläder går långsamt på grund av att kunderna vill kunna undersöka 
plaggen innan de köper dem samt att de vill slippa bekymmer med eventuella returer. 
Det drogs dock en parallell till postorder. Både inköp via postorder och via Internet är 
former av distansköp. Ingen av dessa former erbjuder kunderna att undersöka 
produkterna direkt och ingen av dem kan garantera att kunderna slipper returnera 
varorna. Ändå har postorderbranschen lyckats hålla sig stark under många år. Tanken 
var alltså att det är olika faktorer som driver E-handeln och postordern. Utan att göra 
en rak jämförelse mellan dessa olika handelsformer, beslutades därför att E-handeln 
med kläder skulle kartläggas. Kartläggningen skulle ske med fokus på kunderna. Tre 
frågor ställdes: 
 

• Vilka faktorer är viktiga för kunderna vid E-handel med kläder? 
• Vem är den typiske kunden? 
• Hur kan E-handelsföretagen, inom klädbranschen, locka till sig fler kunder? 

 
Dessa tre frågor skall efter analys av empirin nu besvaras i det kommande avsnittet. 

6.2 Profil av den typiske kunden 
Profilen av den typiske kunden skapas utifrån de svar som har insamlats av Ja-
enkäten. Efter att empirin var sammanställd var det möjligt att analysera denna 
ytterligare för att få fram mer eller mindre tydliga faktorer inom den grupp som hade 
tidigare erfarenhet av att handla kläder via Internet. Vem var då denna profil? 
Den typiske kunden är en man eller kvinna, förmodligen yngre än medelålders. 
Sannolikheten att det är en kvinna eller man är ungefär lika stor. Att fastställa ålder är 
dock svårare eftersom spridningen på ålder blev ojämn i undersökningen. Allt tyder 
dock på att de flesta kunderna idag finns i åldersgruppen 16-35 år. Av de tillfrågade i 
detta åldersspann var det 40 % som angav att de hade köpt kläder via Internet. De 
flesta väljer eller vill ha möjligheten att välja faktura som betalningssätt. Eftersom det 
idag i stort sett endast är traditionella postorderföretag som erbjuder betalning mot 
faktura vid beställningar på Internet tyder det på att många handlar ifrån dessa företag. 
En annan möjlighet är att de snarare uttrycker en önskan om att betala via faktura. 
Efter faktura kommer postförskott och betalning med kredit-/kontokort på en nästan 
delad andra plats. Postförskott har något fler förespråkare. Resultatet ser likadant ut 
för både kvinnor och män, om än procentsatserna varierar något. Den typiske kunden 
har hög medvetenhet om butikers utbud. Endast 24 % är helt omedvetna om ifall de 
produkter de köper via Internet finns att tillgå i en butik i närheten av dem. Denna 
siffra är nästan dubbelt så hög hos kvinnor som hos män.  
Av dem som handlade via Internet, trots att produkten fanns i en butik i närheten, var 
de främsta anledningarna till detta att det är billigare eller bekvämt. När nästan samma 
fråga ställdes senare i enkäten var också då bekvämligheten den absolut viktigaste 
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anledningen för att köpa kläderna via Internet. Bekvämligheten hänger förmodligen 
samman med att det skall vara enkelt att handla via Internet. Detta märks bland annat i 
vilka plagg det är som säljs mest på Internet. De plagg som säljer mest är de som är 
lättast att bestämma storlek på och som i stort sett kommer i ett standardutförande, T-
shirts och sweatshirts. Skor, som är svårare att köpa utan att prova, är det plagg som 
säljs minst och som flest antal respondenter säger att de inte vill köpa via Internet.  
Näst efter bekvämlighet är unikhet den viktigaste anledningen till att handla kläder via 
Internet. Först på fjärde plats, efter tidsbesparing, kommer priset. Med unikhet menas 
att kunderna köper produkter som de inte kan köpa i någon vanlig butik som de 
känner till. Det var även här en större andel män än kvinnor som såg priset som en 
viktig anledning till att handla kläderna via Internet. 
Kunderna som har handlat kläder via Internet verkar väldigt nöjda med upplevelsen. 
85 % av de tillfrågade har handlat kläder via Internet mer än en gång. Oavsett 
åldersgrupp verkar det som, att har kunden en gång handlat kläder via Internet, 
återkommer den till detta igen. 96 % av dem som har handlat kläder via Internet 
tidigare kan tänka sig att göra det igen. Övriga är tveksamma men ingen är direkt 
negativ till det. Den genomsnittliga upplevelsen av att köpa kläder via Internet får ett 
medelbetyg på 5,13 på en skala från 1 till 7. Kvinnor och män är här rörande överens.  
Presentationen av varorna får inte lika gott omdöme men ändå förvånande bra med 
tanke på hur begränsade undersökningsmöjligheter Internet ännu erbjuder. 
Medelbetyget hamnar på 4,8 också här på en sjugradig skala. Vid denna betygsättning 
är dock respondenterna snålare med det högsta betyget. Endast ett fåtal har gett 
presentationen 7 poäng. Av de 36, 6 % av respondenterna som har returnerat eller bytt 
ett plagg som de handlat hos en E-handlare har en stor majoritet positiv erfarenhet av 
det. Kraven på leveranstid stämmer också väl överens med de löften som brukar ges 
på E-handlarnas hemsidor. Överlag är kunderna alltså nöjda med sin erfarenhet av att 
köpa kläder via Internet och de ger E-handlarna ett gott betyg. 
Nedan följer en sammanställning av profilen: 
 

• Man eller kvinna på 16-35 år. 
• Har handlat kläder via Internet fler än en gång. 
• Är villig att handla kläder via Internet igen. 
• Handlar via Internet för att det är bekvämt. 
• Köper kläder som är lätta att bestämma storlek och utseende på, T-shirts och 

sweatshirts. 
• Avstår helst från att köpa plagg som i vanliga fall provas noggrant som skor. 
• Betalar helst varorna mot faktura. 
• Männen har hög medvetenhet om utbudet i butiker i närheten, medan 

kvinnorna har ganska hög medvetenhet. 
• Har positiv erfarenhet av att handla kläder via Internet. 
• Tycker att presentationen av varorna är godkänd men inte perfekt. 
• Är överlag nöjd med att köpa kläder via Internet. 

 
Vid en jämförelse av denna profil mot Turbans lista, över olika kundtyper, som 
presenterades i kapitel 3.4 Vilka är kunderna, noteras att den inte stämmer överens 
med någon av dessa. Det närmaste alternativet är en blandning av singelköpare och 
shoppingundvikande kunder men inte heller detta ger en rättvis bild. Istället får 
profilen i sig stå för den typiske kunden.  
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6.3 Profil av den typiske ”icke-kunden” 
Att genomföra arbetet utan att i slutsatsen presentera en profil över den typiske person 
som inte handlar kläder via Internet, vore att förlora en stor del av arbetet. Att veta 
vilka som inte handlar är minst lika viktigt som att veta vilka som handlar. Särskilt för 
E-handlarna, då det är dessa personer som de skall övertyga om att det är bra att 
handla kläder via Internet. En presentation av dem som idag inte handlar kläder via 
Internet följer därför nedan. 
Analys av empirin säger att den typiske ”icke-kunden” är en man eller kvinna som är 
medelålders eller äldre. Ju högre ålder desto lägre andel är det som har handlat kläder 
via Internet. En stor del av dem som inte har handlat kläder via Internet, 62 %, har 
handlat andra varor via Internet. Denna siffra skall inte ligga till grund för en 
generalisering över hela befolkningen. Siffran hade inte varit alls lika hög om en 
jämnare åldersfördelning hade förekommit i undersökningen. Även om siffran inte 
kan ligga till grund för en generalisering, klargör den ändå tydligt att det är en stor del 
av dem som inte har handlat kläder via Internet som ändå har erfarenhet av E-handel. 
Ungefär hälften av dem har också någon erfarenhet av annan typ av distansköp av 
kläder, postorder. Av dessa tycker 58 % att deras erfarenheter av postorderna är 
positiv.  
Steget från att ha handlat kläder via postorder till E-handel är inte stort. Det kräver 
viss tillgång till tekniken och viss kunskap om hur den skall hanteras. Finns detta är 
upplägget dock detsamma och ovissheten om storlekar och utseende är densamma. 
Möjligen är det enklare att presentera produkterna på Internet eftersom där är mindre 
begränsat utrymme. Av de 349 som har svarat på Nej-enkäten är det också 50 % som 
är villiga att handla kläder via Internet i framtiden. Om de gör detta skulle de, liksom 
de som svarade på Ja-enkäten, främst köpa kläder som är lätta att bestämma storlek 
och utseende på. Hela 87 % kan tänka sig att köpa T-shirts. Också här anges skor som 
det plagg respondenterna helst avstår ifrån att köpa via Internet. Åter framgår det att 
tillpassningen av kläderna är mycket viktig för konsumenterna. Detta framgår också 
när respondenterna tillfrågades varför de inte handlar kläder via Internet. ”Det är svårt 
att bestämma hur kläderna ser ut” och ”det är svårt att bestämma vilken storlek man 
behöver” var de mest frekventa svaren. Dessa svar hade kryssats i av 61 respektive 49 
procent av respondenterna. Varje respondent kunde här kryssa i flera alternativ.  
Avslutningsvis görs också en sammanfattning över profilen för ”icke-kunderna”: 
 

• Kvinna eller man i övre medelåldern eller äldre. 
• Många har erfarenhet av att köpa andra produkter via Internet. 
• 50 % har någon erfarenhet av att köpa kläder via postorder.(Fler kvinnor än 

män) 
• 58 % tycker att denna erfarenhet är positiv. 
• 50 % kan tänka sig att köpa kläder via Internet i framtiden. 
• Främst intresserade av plagg som inte kräver mycket presentation, t ex T-

shirts. 
• Avstår helst från att köpa produkter som kräver noggrann tillpassning, som 

skor. 
• Största anledningarna till att inte handla kläder via Internet är att det är svårt 

att bestämma vilken storlek som behövs samt att det är svårt att avgöra hur 
kläderna ser ut. 
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6.4 Hur kan E-handlare inom klädbranschen locka till sig fler 

kunder? 
En önskan vore att kunna ge en fullkomlig lösning som svar på den frågan. Det är 
dock inte möjligt utifrån enkäterna. Vid arbetet med enkäterna har vissa faktorer dock 
lyst igenom som extra viktiga för konsumenterna.  

6.4.1 Lösning av presentationsproblem 
Den absolut viktigaste faktorn här är presentation av varorna. Både de som har 
handlat kläder via Internet och de som inte har det har klart uttryckt att det största 
problemet med att handla via Internet är att det inte går att undersöka produkterna 
ordentligt före inköp. Även om konsumenter enligt distansavtalslagen har rätt till 14 
dagars öppet köp är detta ett krångligt sätt att undersöka produkterna på. 
Undersökningen handlar både om utseende och om personlig passform. Vad gäller 
utseendet, löses det enklast genom fler tydligare bilder på produkterna. Möjlighet att 
zooma in på tryck och detaljer vore kanske en dellösning. Vissa E-handlare, till 
exempel www.sneakersnstuff.com, erbjuder redan denna lösning.  

6.4.2 Lösning av tillpassningsproblem 
Vad gäller tillpassning, ser jag ett relativt enkelt sätt att underlätta för kunderna att 
bestämma storlek. Redan idag går det hos vissa E-handlare, till exempel 
www.zoovillage.com, att lägga in sina mått vilka sedan sparas på hemsidan. Detta 
görs genom att kunden skapar sig en profil som sedan kräver inloggning. På det viset 
behöver kunden inte mäta på nytt varje gång denne skall handla. Naturligtvis är detta 
ett sätt för E-handlarna att öka chansen för att kunden kommer att återkomma till just 
dem. Jag ser här en möjlighet att utveckla denna tjänst. Efter att alla mått har fyllts i 
skulle en uppställning kunna göras på alla möjliga plaggtyper samt vilken passform 
som föredras på dem. Till exempel kan det stå T-shirt och efter det ”tight”, ”oversize” 
eller ”medium”. En ruta kryssas i för den passform som föredras på respektive typ av 
plagg. När kunden sedan ser presentationerna av de olika varorna visas också 
information om vilken storlek som är lämplig för kunden, baserat på dennes mått samt 
preferenser i passform. Arbetet kräver visst merarbete för företaget, men kan 
underlätta betydligt för kunderna. Blir det enklare för kunderna att handlar blir det 
också bekvämare och detta är, som setts tidigare, den viktigaste anledningen till att 
handla via Internet. 

6.4.3 Avancerad framtidslösning av tillpassning 
En mer avancerad lösning kan vi förhoppningsvis se om några år. Denna lösning 
handlar om att mäta kropparna genom en sorts scanner. Tekniken finns redan idag och 
används bland annat just nu för att göra en kroppsmätning bland svenskar för att 
industrier som sysslar med kläder, bilar, möbler med mera skall kunna anpassa sina 
produkter efter de förändringar som sker med människokroppen. Denna teknik skulle 
kunna anpassas också för att användas inom E-handel. Konsumenter skulle kunna 
mäta sig med denna avancerade teknik och få alla sina exakta mått sparade på ett 
minneskort. Detta kan sedan användas för att lägga in siffrorna antingen i den egna 
datorn eller hos de olika återförsäljarna. Dessa färdiga siffror kan tillsammans med 
återförsäljarnas system direkt avgöra vilken storlek respektive kund behöver på de 
olika plaggen. Rent ekonomiskt skulle scannandet lösas genom att ett företag skapar 
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mobila kroppscanners som kan åka runt till olika platser där privatpersoner mot en 
mindre kostnad kan få sina mått bestämda. Lösningen förutsätter antagligen att fler 
först börjar visa intresse för att köpa kläder via Internet. Tekniken för mätningen finns 
redan klar och det går att läsa mer om den på följande hemsida; 
http://www.kroppsmatning.nu/teknik.htm 

6.4.4 Marknadsföring 
Näst efter de två undersökningsproblemen var den tredje anledningen till att 
konsumenter inte handlar kläder via Internet att de inte har tänkt på det som ett 
alternativ. Tjugosju procent hade angett detta som en förklaring för varför de inte köpt 
kläder via Internet. Här handlar det mycket om informationsspridning. Om potentiella 
kunder inte har tänkt på det som ett alternativ, då har företagen inte visat sig 
tillräckligt. Mer marknadsföring och tydligare instruktioner om var konsumenten kan 
göra sina inköp samt tydliga instruktioner om hur enkelt det är behöver spridas. 
50 % av dem som inte har handlat kläder via Internet idag är villiga att göra det i 
framtiden och dessa behöver aktivt fångas upp av E-handlarna. 
De som redan är kunder hos E-handlarna är annars nöjda med hur det fungerar. Denna 
känsla behöver dock spridas vidare till dem som ännu inte är kunder. 

6.5 Punkter att belysa 
I avsnitten ovan har profiler för den typiske kunden och “icke-kunden” presenterats, 
samt förslag på hur fler kunder kan lockas till Internet. Dessa avsnitt har presenterat 
det material som egentligen frågades efter i uppsatsens början. Utöver det som direkt 
frågades efter har det också kommit fram andra intressanta siffror som här skall 
belysas lite mer.  

6.5.1 Kvinnors och Mäns köpvanor 
Tidigare har sagts att 85 % av dem som har handlat kläder via Internet har gjort detta 
mer än en gång. Om dessa siffror analyseras närmre ses att det skiljer sig mycket män 
och kvinnor emellan. 71 % av alla kvinnor har handlat 3 eller fler gånger. För män 
blir denna siffra endast 51 %. Utifrån detta kan tänkas att män har provat att köpa 
kläder via Internet en gång och sedan slutat. Det visar sig dock att 37 % av männen 
har handlat 2 gånger. Det är det svarsalternativ som har fått flest svar från männen. 
Samtidigt har 35 % av alla kvinnor köpt kläder via Internet 5 eller fler gånger. Detta 
kan tyda på att kvinnor började köpa kläder via Internet före männen och därmed har 
hunnit göra det fler gånger. Det kan också betyda att kvinnor köper kläder via Internet 
oftare än män. Siffrorna säger dock inte hur stor summa som handlas för eller hur 
många plagg som har köpts vid varje tillfälle. 
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6.5.2 Kvinnor, män och priser 
Också när det gäller priskänslighet skiljer sig män och kvinnor åt. Männen verkar vara 
mycket mer medvetna om priserna och vill gärna göra en bra affär då de handlar 
kläder via Internet. Medan 54 % av kvinnorna inte tycker att priset är viktigt, tycker 
39 % av männen att de kläder de köper via Internet skall vara billigare än i vanliga 
affärer. Ungefär lika stor andel, 30 %, av kvinnor och män tycker att det skall vara 
billigt att handla via Internet men de jämför inte med andra affärer. Resultatet tyder på 
att män är mer benägna, än kvinnor, att göra prisjämförelser när köper kläder via 
Internet.  

6.5.3 Leveranstid 
Kvinnor och män skiljde sig åt något också när det gäller leveranstid. Män verkar vara 
något mer stressade än kvinnor när det gäller att få produkterna. En majoritet av både 
kvinnor och män tycker att 10 dagars leveranstid ifrån företagen kan accepteras. Det 
är siffrorna vid sidan om detta som är intressanta. Hela 36 % av kvinnorna tyckte att 
15 dagar också kunde accepteras. För denna tid var siffran endast 13 % för männen. 
De ville snarare ha leverans inom 5 dagar. Det hade 21 % av dem svarat mot 
kvinnornas 12 %. Möjligtvis kan männens erfarenheter av klädinköp via Internet 
hänga samman med denna stress. Är de stressade att få sina kläder är de antagligen 
också mer benägna att välja vanliga affärer där de får produkten med sig direkt. 

6.6 Slutsats och teori 
I den teoretiska bakgrunden presenterades E. Turbans lista över möjliga kundtyper vid 
E-handel. Redan i profilen av den typiske kunden sades att ingen av dessa kundtyper 
passar perfekt. Den typiske kunden, som handlar kläder via Internet, var istället en 
blandning av shoppingundvikande- och singelköpare. Inte heller detta var en perfekt 
beskrivning då den shoppingundvikande i litteraturen framställs som en folkskygg 
individ. I denna uppsats har det snarare framkommit att kunderna är 
shoppingundvikande av bekvämlighetsskäl. Om männen och kvinnorna skiljs åt 
verkar männen också mer gå åt att vara jägare-samlare. Som visades i kapitel 6.5.2 
Kvinnor, män och priser, är männen mycket mer prismedvetna än kvinnorna och vill 
gärna ”göra ett klipp” då de köper kläder på Internet. De har en hög medvetenhet om 
huruvida plaggen finns i en vanlig butik i deras närhet eller inte och många av dem 
säger att det är viktigt att det är billigare på Internet än i den vanliga butiken. Turbans 
punkter över olika E-handelspersonligheter är en bra utgångspunkt för undersökningar 
som denna. Den skulle dock behöva omarbetas lite och kompletteras med ytterligare 
personligheter. Bland annat skulle shoppingundvikande behöva delas upp i olika 
grupper på grund av att det finns olika anledningar till att undvika shopping. Det 
skulle också behövas grupperingar över sådana som inte har möjlighet att handla i 
vanliga affärer av olika skäl, till exempel handikapp. Kategorin ”intresserade av ny 
teknik” skulle kanske bytas ut mot ”nöjes-shoppare”. Tekniken är inte längre särskilt 
ny och den krets som alltid är först med att prova ny teknik bara för att det är ”nytt 
och tufft” har säkert redan provat att handla kläder via Internet. Däremot finns det 
människor som handlar kläder, och annat, via Internet för att det är roligt. De ser ett 
nöje i att leta produkter på Internet, kanske delta i auktioner och sedan få paket med 
posten. Denna typ av personer som köper kläder via Internet för att det är roligt har 
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Turban helt missat. Utan att göra några större undersökningar kan jag säga med 
säkerhet att en stor andel konsumenter köper kläder i vanliga butiker bara för att de 
tycker det är roligt. Varför skulle inte dessa finnas även på Internet? 

6.7 Avslutning 
Avsnitten ovan har besvarat de frågor som ställdes i början av uppsatsen. Som synes 
fick frågan om vilka faktorer som är viktiga för kunderna vid E-handel med kläder 
ingen egen rubrik. Anledningen till detta är att dessa faktorer framkommer tydligt i de 
två profiler som har framarbetats. I de punktlistor som har gjorts syns vad som är 
viktigt för kunderna då de handlar kläder via Internet. 
Redan idag är de kunder, som har erfarenhet av att köpa kläder via Internet, nöjda. 
Vissa önskemål om bättre presentation av varorna lyser igenom. De flesta är dock 
återkommande E-handelskunder, även om det inte framgår huruvida de återkommer 
till samma E-handelsplats flera gånger. Det som behöver göras för att öka E-handeln 
med kläder är istället att vända sig till dem som inte har någon erfarenhet, för att 
övertyga dem om att göra ett första inköp. Många av dessa har både tidigare 
erfarenhet av att köpa andra produkter via Internet, samt att köpa kläder via postorder. 
Således borde ett flertal av dessa kunna lockas till att köpa kläder via Internet, om 
deras ögon öppnas för möjligheten. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Detta kapitel är avsett att presentera personliga reflektioner över arbetet samt 
möjliga framtida ämnen att undersöka. Dessa ämnen har utgångspunkt från denna 
uppsats men är öppna för läsaren att arbeta vidare på. 

7.1 Fortsatta studier 
Fortsatta studier kan främst rekommenderas inom ett mer beteendevetenskapligt 
område. Det vore intressant att göra en kvalitativ undersökning bland dem som har 
erfarenhet av att handla via Internet. Denna skulle bland annat kunna visa hur de beter 
sig när de handlar samt gå in mer i djupet på varför de väljer att handla via Internet. 
 
En annan kvalitativ undersökning som vore intressant att göra är bland konsumenter 
helt utan erfarenhet av att handla kläder via Internet. Det vore här intressant att se hur 
deras första möte med en E-handel ser ut. Dels vore det intressant att schemalägga hur 
de undersöker handelsplatsen, samt under tiden intervjua dem kring vad de upplever. 
 
En kvantitativ undersökning om kundernas medvetenhet om deras rättigheter enligt 
distansavtalslagen vore också intressant. Denna skulle kunna göras både hos dem som 
har och de som inte har erfarenhet av att handla via Internet. Skiljer det sig åt mycket i 
de olika grupperingarna? Vet de överhuvudtaget att det finns lagar som styr rätten till 
öppet köp vid distansavtal? 
 
För de inom det tekniska området, webbutveckling och programmering vore det 
kanske en utmaning att utarbeta nya modeller för att presentera produkter på E-
handlarnas hemsidor. 

7.2 Reflektioner över arbetet 
Den slutliga reflektionen efter ett nästan avslutat arbete är att det gick bättre än vad 
som, under vissa perioder, förväntades av författaren.  
Det första problemet som tillstötte var att det överhuvudtaget inte finns mycket 
litteratur inom ämnet. Det gick inte att finna litteratur om vare sig det specifika 
området E-handel med kläder eller om klädbranschen och dess kunder i stort. 
Samtidigt som detta är ett problem, är det också just detta som ligger till grund för 
intresset av att skriva en uppsats i ämnet. Hade det redan funnits mycket litteratur om 
området, hade inte resultatet av denna uppsats varit lika intressant. Istället för att bli 
fastlåst vid problemet om avsaknad av specifik litteratur inriktades sökandet 
runtomkring det specifika ämnet. Således används mycket information om E-handel i 
stort. Detta öppnar upp möjligheten att undersöka om breda idéer kring E-handel kan 
appliceras på det mer specifika området E-handel med kläder.  
Det andra problemet uppstod efter att insamlingen av enkätsvar var avslutad. Det 
visade sig då att åldersspridningen inte var lika stor som hade hoppats. De flesta 
respondenterna var mellan 16 och 35 år gamla och ju högre åldersgrupp desto färre 
svarande. Anledningar till detta är troligen att undersökaren omedvetet vänder sig till 
respondenter som liknar den själv. En annan anledning är att många äldre inte ville 
svara på enkäten eftersom de inte tyckte sig kunna tillräckligt om ämnet. Detta är ett 
problem då även deras åsikt är av vikt. Detta påverkade främst de två äldsta 
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åldersgrupperna (baserat på en gissning om dessa individers ålder). Det är också svårt 
att avgöra hur gamla respondenterna är när dessa bemöts. Trots problemet med 
åldersfördelningen fortskred arbetet med empirisammanställning och analys. Här togs 
speciell hänsyn till att åldersfördelningen inte är jämn. Mycket analys utifrån ålder har 
därför inte gjorts och där det ändå har tagits hänsyn till ålder har anmärkningar lagts 
in för att påminna läsaren om bristen som finns. 
 
För läsaren hoppas jag att hela innehållet i uppsatsen har varit intressant. Både vid 
presentation av empiri och vid analys har många tabeller och diagram använts för att 
tydliggöra samband. Detta har gjorts för att det skulle bli väldigt ”tungt” att läsa text 
med mycket siffror i. De visuella hjälpmedlen har förhoppningsvis gjort att all 
information har varit mer översiktlig och lättare att komma ihåg. För den som vill ha 
mer information finns Excelfilen bifogad.  
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10 BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 – Enkäter 

10.1.1 Ja-enkäten 
Ja-enkäten följer på nästa sida. 
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Enkätundersökning om Internethandel med kläder. 

1. Kön 
 Kvinnaٱ
 Manٱ
 

2. Ålder 
 25-16ٱ
 35-26ٱ
 45-36ٱ

 
 55-46ٱ
 65-56ٱ
 -65ٱ

4. Har din erfarenhet av inköp av kläder 
via Internet varit övervägande: (ringa in, 
1=mycket dålig 7=väldigt bra) 
1       2         3            4           5         6        7

3. Hur många gånger har du handlat 
kläder via Internet? 
 gång 1ٱ
 ggr 2ٱ
 ggr 3ٱ
 ggr 4ٱ
 eller fler gånger 5ٱ

5.  Kan du tänka dig att handla kläder 
via Internet igen? 
 Jaٱ
 Nejٱ
 Kanskeٱ

6. Vilken typ av kläder har du köpt? 
(kryssa i alla som gäller) 
 Skorٱ
 Underkläderٱ
 Byxorٱ
 Kjolٱ
 Klänningٱ
 T-shirtٱ
 Sweatshirt/hoodtröjaٱ
 Skjortaٱ
 Blusٱ
 Badkläderٱ
  .Annatٱ
Vad?.............................................. 

7.  Är de plagg du handlar på Internet 
tillgängliga i någon vanlig affär i din 
närhet? 
 Vet inteٱ
 Nejٱ
 :Ja, men jag köper dem via Internet för attٱ
 Det är billigareٱ       
 .Min storlek finns inte i affärenٱ       
 .Det är bekvämareٱ       
 .Det spar tidٱ       
 .Trivs inte med att gå i affärerٱ       
 ..…………………Annatٱ       
 

9. Hur bra tycker du att man 
presenterar varorna på Internet? 
Markera på skalan där 1 är mycket dåligt 
och 7 är Väldigt Bra 
 
1        2          3          4         5         6         7 
 

8. Finns det något plagg du ej kan tänka 
dig att köpa via Internet? 
 Skorٱ
 Underkläderٱ
 Byxorٱ
 Kjolٱ
 Klänningٱ
 T-shirtٱ
 Sweatshirt/hoodtröjaٱ
 Skjortaٱ
 Blusٱ
 Badkläderٱ
 ..……………………………Annatٱ

10. Är priset viktigt när du handlar 
kläder via Internet? 
  Ja, det måste vara billigare än i vanligaٱ

affärer. 
 Ja, det ska vara billigt men jag jämförٱ

inte med priserna i vanliga affärer. 
 .Ja det skall vara dyrt och exklusivtٱ
 .Nejٱ
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11. Vilket betalsätt föredrar du när du handlar via Internet? 
 Kontokort (lämna ut kontokortsnumret och summan dras direkt från kontot)ٱ
 Förskottsbetalning (summan sätts in på Post-/Bankgiro före leverans)ٱ
 Postförskott (Betalning sker på uthämtningsställe)ٱ
  Fakturaٱ
 ..............................?Annat Vadٱ
12. Kryssa i samtliga påståenden som stämmer för dig.  
Jag handlar kläder på Internet på grund av att: 
 .Det är billigare än i vanliga butikerٱ
 .Det är bekvämtٱ
 .De kläder jag köper finns inte i någon affär som jag känner tillٱ
 .Det spar tid jämför med att handla i vanliga butikerٱ
 .Jag kan handla på kaffe/lunchrasten på jobbetٱ
13. Har du returnerat/bytt ut något klädesplagg 
inköpt via Internet? 
 Nejٱ
 ?Ja.  Hur tycker du att det fungeradeٱ
     .Det gick lätt och utan problemٱ         
 .Problem uppstod med det löste sigٱ         
 .Det gick utan problem men tog lång tidٱ         
 Problem uppstod som inte gick att lösaٱ         
 

14. Var går gränsen för hur lång 
leveranstid du tycker att man kan 
acceptera? 
 .dagar 3ٱ
 .dagar 5ٱ
 .dagar 10ٱ
 .dagar 15ٱ
 .dagar 20ٱ
 Mer än 20 dagarٱ

15. Har du försökt kontakta kundservicen på ett Internetföretag som säljer kläder? 
Via e-post? 
 Nejٱ
 ?Ja  Hur var responsenٱ
 .Fick snabbt och sakligt svarٱ      
 .Fick snabbt svar men det löste inte min frågaٱ      
 .Fick ett sakligt svar men det tog lång tidٱ      
 .Det tog lång tid och det löste inte min frågaٱ      
Via telefon? 
 Nejٱ
 ?Ja  Hur var responsenٱ
 .Kom snabbt fram och fick den hjälp jag behövdeٱ     
 .Jag kom snabbt fram men de kunde inte hjälpa migٱ     
 .Jag fick sitta i telefonkö länge och gav till slut uppٱ     
 .Jag fick sitta i telefonkö länge men fick till slut den hjälp jag behövdeٱ     
 .Jag fick sitta i telefonkö länge och fick ingen lösning på min frågaٱ     
16. Varifrån brukar du handla dina 
kläder på Internet?  
 Hemmetٱ
  Jobbet/skolanٱ
 ..................?Annat, vadٱ

17. Har du handlat några andra 
produkter via Internet? 
 Jaٱ
 Nejٱ
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10.1.2 Nej-enkäten 
Enkätundersökning om Internethandel med kläder. 

1. Kön 
 Kvinnaٱ
 Manٱ
 

2. Ålder 
 25-16ٱ
 35-26ٱ
 45-36ٱ

 
 55-46ٱ
 65-56ٱ
 -65ٱ

3.Av vilken anledning har du aldrig handlat kläder via Internet? (flera alternativ kan 
kryssas i) 
 .Har ej tillgång till Internetٱ
 .Har inte tänkt på det som ett alternativٱ
 .Har tänkt på det men vet inte var det är möjligtٱ
 .Jag litar inte på betalningssystemenٱ
 .Jag litar inte på leveranssystemٱ
 .Det är svårt att bestämma vilken storlek man behöverٱ
 .Det är svårt att avgöra hur kläderna ser ut i verklighetenٱ
 .Kläderna på Internet är för dyraٱ
 .Jag har försökt men inte lyckats slutföra köpetٱ
 .Kunde inte nå företaget på kundservicen och vågade därefter inte beställaٱ
 …………………………………………………………………………Annat, utvecklaٱ
 
4. Kan du tänka dig att köpa kläder via 
Internet i framtiden? 
 Jaٱ
 Nejٱ

5. Brukar du handla kläder via 
postorder? 
 .Ja, oftaٱ
 .Ja, minst en gång om åretٱ
 .Ja, nästan varje årٱ
 .Det har hänt någon gångٱ
 .Nej, aldrigٱ

Om du svarade ja på fråga 4. Vilka 
plagg kan du tänka dig att köpa via 
Internet i framtiden? 
 Skorٱ
 Underkläderٱ
 Byxorٱ
 Kjolٱ
 Klänningٱ
 T-shirtٱ
 Sweatshirt/hoodtröjaٱ
 Skjortaٱ
 Blusٱ
 Badkläderٱ
 .............................................?Annat.  Vadٱ

 
6.Din erfarenhet av att köpa kläder via 
postorder är mestadels: 
 Positivٱ
 Negativٱ
 .Har ingen erfarenhetٱ

7.Har du handlat andra produkter via 
Internet? 
 Jaٱ
 Nejٱ
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