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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats har belyst hur konsumentbeteendet ter sig vid inköp av kläder via 
Internet och de problem och svårigheter som kan möta företagen. Studien utfördes 
genom intervjuer med personer som har utfört sina klädesinköp via Internet, 
traditionella kataloger och vanliga butiker. Slutsatserna var att Internet lämpar sig lika 
väl som traditionella kataloger vid försäljning av kläder. Dessutom resulterade studien i 
att utformningen av e-katalogerna fick ytterligare en dimension. Denna dimension 
hänger ihop med införandet av det virtuella varuhuset i designen av katalogen. 
Avslutningsvis kan det ligga i e-handelsföretagens intresse att studera hur e-kataloger 
skall struktureras och designas för konsumenterna. 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
This thesis has enlightened how consumer behavior is when buying clothes via the 
Internet and the problems and difficulties that could face the companies. This study was 
conducted through interviews with people that have bought clothes through the Internet, 
traditional catalogues and real stores. The conclusions showed that the Internet is as 
suitable as traditional catalogues for buying clothes. Another dimension were put to the 
aspect of availability to a virtual mall in the design of the catalogues. Finally, it is in the 
best of the e-business companies interest to study how e-catalogues should be structured 
and designed for the consumers. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             "Oh! So the party is over?" 
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                efter att företaget bränt över 1,4  
                miljarder dollar och försatts i konkurs 
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1 INTRODUKTION  

D 
 
e
b
t första kapitlet i denna uppsats kommer att introducera ämnet. Först, lite 
akgrundsinformation om traditionella kataloger, Internet och e-kataloger, följt 

av problemdiskussionen. Slutligen kommer syftet och forskningsfrågorna att 
presenteras.   
 
 
1.1 Bakgrund  
 
År 1886 kom den första traditionella postorderkatalogen från Sears. I och med den 
öppnades en ny kanal för företag att nå konsumenter (Layle, 2000). Dessa traditionella 
kataloger har länge ansetts innebära klara fördelar gentemot butikshandlandet. Stell och 
Paden (1999) beskriver fördelarna som konsumenterna uppskattar som bekvämligheten 
att sitta hemma och handla samt det lägre priset. De traditionella katalogerna var länge 
ensamma om att nå dessa hemma-konsumenter, men på senare år har de traditionella 
katalogerna fått konkurrens från ett nytt medium, nämligen Internet (Vijayasarathy & 
Jones, 2000). 
 
Jacobsson (1998) skriver att mot slutet av 1990-talet användes Internet av folk i 250 
länder. På Internet återfinns många tjänster, allt från informationssökning, tidningar och 
e-mail, till diskussionsgrupper och beställning av varor och tjänster så kallad e-handel. 
World Wide Web (WWW eller helt enkelt nätet) som är den mest populära funktionen 
på Internet. Nätet är, enligt Jacobsson (1998) idag den mest använda service på Internet 
och cirka 75 procent av all Internettrafik är nättrafik.  
 
Internet har under det senaste decenniet blivit en av de mest revolutionerande verktygen 
(Palmer & Griffith, 1998a). Det kommersiella användandet av Internet kan, om det 
hanteras rätt, bli ett kraftfullt verktyg för företag som vill idka handel över mediet, så 
kallad e-handel (ibid.). E-handeln har enligt en undersökning från Netsurveys vuxit 
rejält (Westerberg, 2001). Undersökningen visade att 3 av 4 nätsurfare hade besökt en e-
handelssajt någon gång den senaste månaden, samt att 99 % av de utfrågade trodde på 
en framtid för e-handeln.  
 
Chaston (2001, s 47) skriver att denna förändring ställer krav på företagen att kunna 
förstå konsumentens beteende. Konsumentens preferenser och uppfattningar är 
avgörande för dennes köp enligt Engel, Blackwell och Miniard (1993, s 10). De 
poängterar att framgången och överlevnaden för ett företag är att kunna förstå kundens 
behov och preferenser, och får medhåll av Vijayasarathy och Jones (2000) om att 
ytterligare forskning kring området e-handel och e-kataloger rörande konsumentens 
beteende behövs. Denna forskning beskrivs röra de behov och förväntningar som e-
shopparna, det vill säga konsumenterna som handlar via e-kataloger har på mediet. 
Författaren av denna uppsats ser därför konsumentbeteendet vid köp via e-kataloger 
som uppsatsens problemområde.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Idag är Internet en oumbärlig kommunikationskanal för många företag och många 
konsumenter. Detta har ökat vikten av förståelse för konsumenters behov och beteende 
för de företag som verkar genom Internet så kallade e-handelsföretag (Kalakota & 
Robinson, 2000, s 311). Företag som landsend.com och Ilbean.com har hjälpt till att 
göra e-handeln och e-kataloger till  viktiga marknadsföringsområden (Vijayasarathy & 
Jones, 2000).  
 
Området kring e-kataloger och online-köp är relativt nytt. Tidigare studier har främst 
rört området kring inköp genom de traditionella, tryckta katalogerna (Vijayasarathy & 
Jones, 2000). Eftersom de traditionella katalogerna, och även de fysiska butikerna har 
funnit länge, är etablerade och accepterade bland konsumenterna, kommer dessa att 
användas i denna studie. För att kunna besvara forskningsfrågorna, kommer studien att 
jämföra e-kataloger med de fysiska butikerna och de traditionella katalogerna, och 
därefter dra slutsatser utifrån denna jämförelse. 
 
Jarvenpaa och Todd’s (1999) studerade de attityder som konsumenterna hade vid köp 
via de traditionella katalogerna. Författarna fann fyra viktiga faktorer där konsumentens 
beteende påverkades och förändrades. Faktorerna var köpupplevelsen, konsumentrisken, 
produktvärdet och konsumentservicen. Dessa fyra än beroende av konsumentens 
uppfattning och perception enligt författarna. 
 
Jarvenpaa och Todd (1998) visade de faktorer som påverkade konsumenternas 
köpbeteende inom de traditionella katalogerna. Andra författare utvecklade detta vidare 
mot Internet. Lohese och Spiller (1998) försökte ta reda på hur detta medium påverkade 
konsumenterna. Författarna studerade hur Internet påverkade de traditionella 
katalogerna. Det resulterade i att konsumenternas beteende och attityder mot Internet 
påverkades av ett antal faktorer som risk, tillit och tillgänglighet. Slutsatserna från 
Lohese och Spiller (1998) visade att Internet kommer att påverka de traditionella 
katalogerna och att dessa även bör anamma e-kataloger i sitt concept. E-katalogerna har 
fördelar i att spara papper, portokostnader och förse konsumenterna med uppdaterad 
information och framförallt spara tid (ibid.). 
 
Kotler (2000, s 51) hävdade att inköp genom e-kataloger kommer att bli mer ännu större 
än inköpen genom de traditionella katalogerna. Kotler (2000, s 52) motiverar sitt 
uttalande med att konsumenterna kommer att efterfråga snabbare tillgång till 
information kring produkter och tjänster som de är intresserade av och kunna göra 
prisjämförelser hos olika konkurrenter. Han fortsätter resonemanget med att 
konsumenterna kommer att kunna hitta andra lösningar på sina behov och därmed andra 
sorters produkter. 
 
Trots möjligheterna och vikten av e-katalogerna och Internet, framhåller många forskare 
att Internet kommer att påverka konsumenternas beteende (Vijayasarathy & Jones, 
2000).  Denna påverkan kan inte förutses, därför undersökte Vijayasarathy och Jones 
(2000) sambandet mellan konsumenternas beteende och inköp genom e-kataloger. 
Författarna fann klara aspekter i konsumenternas attityder gentemot e-kataloger som var 
kopplade till deras köpbeteende. Resultatet från denna studie jämfördes med resultatet 
från en tidigare studie utförde av Lohese och Spiller (1998) om traditionella kataloger. 
Jämförelsen mellan studierna visade på tre viktiga och essentiella konsumentfaktorer 
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rörande köp över Internet. Den första faktorn rörde risken med inköp via Internet. Här 
fann Vijayasarathy och Jones (2000) att konsumenterna upplevde en viss osäkerhet och 
risk med betalningar och hantering av ordern genom Internet. Denna osäkerhet kunde 
hänvisas till konsumenternas upplevda risk med Internet (Solomon, Bamossy & 
Askegaard, 1999, s 15).  
 
Den andra faktorn som Vijayasarathy och Jones (2000) fann var konsumenternas tillit 
till e-katalogerna. Författarna poängterade att tilliten till e-katalogerna byggde på 
konsumenternas kunskap om mediets långa historik om olika bedrägeriförsök och om e-
handelsföretagens oklara informationsspridning kring sig själva. En annan möjlig 
förklaring kopplad till tillit hos konsumenten är branschens dåliga rykte i 
orderhantering, logistik och lagerhållning (ibid.). Detta påvisades även av Jarvenpaa och 
Todd (1998) kom fram till detta i deras tidigare nämnda studie i denna 
problemdiskussion. 
 
Den sista faktorn som författarna kom fram till kring konsumentbeteendet inom e-
handeln var tillgängligheten till produkterna och tjänsterna. Författarna skriver att 
konsumenternas beteende påverkades av designen och upplägget av e-handelssajterna. 
Lohese och Spiller (1998) bekräftar detta och konstaterade samtidigt att e-handelssajter 
led av undermålig design och oöverskådlig sajtstruktur. Dessa brister visade sig genom 
dålig kvalitet på bilder, ostrukturerad navigation och bristande layout. I motsats till 
dessa slutsatser, fann Vijayasarathy och Jones (2000) att de traditionella katalogernas   
genomtänkta och strukturerade upplägg utgjorde en klar fördel för de traditionella 
katalogerna. 
 
I samma studie fann Vijayasarathy och Jones (2000) att konsumenternas beteende 
påverkas av deras perception kring Internet och e-katalogerna. Författarna radar upp den 
upplevda risken med e-handeln, tidsbesparingarna, de lägre priserna och den 
uppdaterade servicen hos e-sajterna. De faktorer anses som viktiga medverkande krafter 
till konsumentens beteende och vilja till att köpa och handla via e-kataloger. 
 
Vijayasarathy och Jones (2000) avslutar med att framhålla att e-handeln är fortfarande 
ett ungt område och på ett begynnande stadium och behöver mer forskning. De tillägger 
att e-handelns överlevnad bygger på hur bra företagen inom e-handeln är på att förstå 
konsumenternas beteende och utnyttja det. Palmer och Griffith (1998) menar att det 
råder stora brister inom området. De brister som författarna refererar till är främst 
ovetskapen om konsumenternas respons och beteende på e-butikernas erbjudanden. 
 
Följden av dessa brister kan läsas i en artikel av Korantang och McKegney (2000) som 
beskriver konkurserna av två klädesföretag, nämligen Boo.com och Dressmart. Enligt 
författarna byggde misslyckandet på att företagen inte kunde tillfredsställa kundernas 
behov och förstå deras beteende vid köp av kläder. Vidare framkom det också att dessa 
företag koncentrerade sina resurser på att bygga sajterna och inte på att lära sig mer om 
sina kunder och deras köpbeteende. Denna problematik bygger inte på företagens ovilja 
att lära sig konsumenternas beteende, utan på en avsaknad av forskning inom området 
för konsumentbeteende på Internet vad gäller kläder. Palmer och Griffith (1998) menar 
att ytterligare forskning inom området är nödvändig för att förstå de specifika behoven 
och förväntningarna hos de specifika Internet-shopparna.  
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En tanke med den här uppsatsen är att bidra till förståelsen för orsakerna till varför köp 
av kläder genom Internet har mött svårigheter. Syften med arbetet är mer precist att 
belysa vad som påverkar konsumenternas benägenhet att utföra klädinköp via e-
kataloger och Internet? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Författaren till denna uppsats har valt att avgränsa ämnesområdet mot 
konsumentbeteendet vid köp av kläder via Internet. Deltagarna i studien kommer att 
avgränsas till att omfatta vana Internetanvändare som behärskar tekniken och har utfört 
köp via Internet. En ytterligare avgränsning är att studien kommer att endast omfatta 
universitetsstuderande. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

D 
 
e
fo
tta kapitel kommer att behandla tidigare studier som är knutna till 
rskningsfrågan. Tidigare studier som är knutna till forskningsfrågan, som rör 

konsumentbeteendet genom alternativa köpkanaler kommer att presenteras.  
 
 
2.1  Konsumentbeteende vid traditionell katalogshopping 
 
Jarvenpaa och Todd (1999) undersökte konsumentens attityder kring den traditionella 
katalogshoppingen. De fann fyra fundamentala områden där konsumentens beteende 
påverkades. Dessa är köpupplevelse, konsumentrisken, produktvärde och 
konsumentservice och författarna förklarar begreppen: 
 

1. Köpupplevelse är enligt Jarvenpaa och Todd (1999) ett resultat av konsumentens erfarenhet kring 
köpet. Konsumenter som handlar genom kataloger gör det på grund av att de föredrar hemmets 
komfort och tidsbesparingen jämfört med shopping i vanliga affärer (ibid.). Denna tidsvinst nämns 
även av Bellman, Lohse och Johnson (1999) som en stark parameter när konsumenter väljer att 
handla via kataloger.  

2. Konsumentrisken förklaras av Jarvenpaa och Todd (1999) som den andra påverkande faktorn. 
Författarna menar att konsumenterna upplever en risk genom att handla via alternativa kanaler som 
kataloger. Denna risk beror på konsumentens riskvilja och uppfattning kring köpkanalen (ibid.). 

3. Produktens värde som författarna nämner, bygger det på konsumentens egen bild av produktens 
värde för denne (ibid.). 

4. Den fjärde och sista faktor som påverkar konsumentens beteende vid katalogshopping är 
konsumentservice som Jarvenpaa och Todd (1999) skriver har med information från företagen. 
Enligt studien uppskattade konsumenterna möjligheten att kunna välja och titta på olika produkter 
utan influenser och påverkan av expediter och andra personer i närheten som till exempel vänner 
och bekanta. 

 
Dessa fyra begrepp påverkade konsumenternas köpbeteende inom de traditionella 
katalogerna, men vad händer när Internet gör sitt intåg i detta område? Detta kunde 
Lohese och Spiller (1998) svara på när de studerade de traditionella katalogers påverkan 
av Internet. Författarna fann att konsumenternas beteende och attityder mot Internet 
påverkades av ett antal faktorer som risk, tillit och tillgänglighet. Deras slutsatser var att 
Internet kommer att påverka de traditionella katalogerna och att även dessa bör 
inkludera e-kataloger. E-katalogerna har fördelar i att spara papper, portokostnader och 
förse konsumenterna med uppdaterad information och tidsbesparande åtgärder.  
 
Kotler (2000) går ett steg vidare och förutspår att inköp genom e-kataloger kommer att 
bli mer populära än inköpen genom de traditionella katalogerna. Kotler (2000) 
motiverar detta med att konsumenterna kommer att uppskatta en snabbare tillgång till 
nyttig information kring produkter över hela världen och därmed göra fler 
prisjämförelser på samma produkt hos olika företag. Han fortsätter sitt resonemang med 
att konsumenterna kommer att kunna hitta andra lösningar på sina behov och därmed 
andra sorters produkter. 
 
 
2.2 Konsumentbeteende vid e-katalogshopping 
 
Trots potentialen och vikten av inköp genom e-katalogerna via Internet, är många 
forskare eniga om att Internet kommer att påverka konsumenternas beteende 
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(Vijayasarathy & Jones, 2000).  Denna påverkan av beteendet kan inte förutses på något 
sätt, därför undersökte Vijayasarathy och Jones (2000) sambandet mellan 
konsumenternas beteende och inköp genom e-kataloger. Författarna fann klara aspekter 
i konsumenternas attityder gentemot e-kataloger som var relevanta för deras 
köpbeteende. Resultatet från denna studie jämfördes med resultatet från en annan studie 
gjord av Lohese och Spiller (1998) kring traditionella kataloger. Jämförelsen mellan 
studierna visade på tre signifikanta konsumentfaktorer kring köp över Internet. Den 
första faktorn rörde risken med sådana inköp. Den andra faktorn rörde konsumenternas 
tillit för e-kataloger och den tredje faktorn var tillgänglighet till produkter och tjänster. 
 

2.2.1  Risk 
 
Likt resultaten från Jarvenpaa och Todd (1998) som har nämnts tidigare, fann 
Vijayasarathy och Jones (2000) att konsumenterna upplevde en viss osäkerhet och risk 
med betalningar och hantering av ordern genom Internet. Författarna definierade risk 
som en multidimensionell konstruktion byggd av ekonomiska, sociala, personliga och 
privata risker. Författarna tyckte att konsumenten upplevde en mindre social risk genom 
att handla kläder hemma. Det är risken att bli iakttagen och influerad av expediter, 
vänner och andra influenser i sina val av produkter.  
 
Dessa val kan dock influeras och underlättas genom jämförelsesajter på Internet som 
Pricerunner.com och kalko.com, där konsumenterna kan jämföra produkter hos olika 
tillverkare, priser och recensioner. Förutom denna typ av e-sajter är Internet relativt 
svårmanövrerat och ostrukturerat (Baty & Lee, 1995). Denna ostruktur skapar förvirring 
hos konsumenterna i och med att dessa är vana vid standardiserade upplägg och normer 
vid shopping, vare sig det är i en traditionell katalog eller i en vanlig butik 
(Vijayasarathy och Jones, 2000). 
 
En ytterligare risk som författarna nämner är betalning över Internet. Det finns klara 
brister i hanteringen av kreditkortsinformation och transaktioner över nätet. Idag kan 
man med hjälp av kryptering och slumpgeneratorer begränsa riskerna för 
konsumenterna vid betalningar över Internet. Vijayasarathy och Jones (2000) tycker 
därför att det är paradoxalt att konsumenter vågar lämna ut kreditkort på restauranger 
men inte över Internet, då den uppenbara risken för misstag är större vid den manuella 
hanteringen. Författarna tror sig kunna förklara det med att konsumenterna inte känner 
sig hemma i Internet-jargongen och den tekniska kodningen. Vidare förklaras misstron 
bygga på en del incidenter om bedrägerier över Internet som har inträffat i dess tidiga 
utvecklingsskede. (ibid.)   
 
Författarna fortsätter med att nämna ytterligare en påverkande riskfaktor, nämligen 
integritet. Konsumenten på Internet är medveten om att det finns en risk med att ens 
egna besök och köp kan registreras. Det är därför inte förvånande att konsumenter 
känner en större risk inför att få sin integritet limiterad. (Vijayasarathy och Jones, 2000) 
 

2.2.2 Tillit 
 
Den andra faktorn som Vijayasarathy och Jones (2000) fann var konsumenternas tillit 
till e-katalogerna. Författarna poängterade att tilliten till e-katalogerna byggde på 
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konsumenternas kunskap om mediets historik gällande bedrägeriförsök och e-
handelsföretagens oklara informationsspridning kring sig själva. En annan möjlig 
förklaring kopplad till tillit hos konsumenten är branschens dåliga rykte i 
orderhantering, logistik och lagerhållning (ibid.). Detta är koncist med vad Jarvenpaa 
och Todd (1998) kom fram till i deras tidigare nämnda studie i kapitlet. De förklarade 
att skillnaden var att de traditionella katalogerna hade en nedärvd, historisk tillit genom 
åren. Denna typ av tillit uppmärksammades också av Ward och Lee (2000) som säger 
att det är svårt att avgöra kredibiliteten hos en e-katalog och tilltron till den publicerade 
informationen på grund av mediets ålder. 
 
Mediets ålder spelar en annan roll i tilltron för e-katalogerna. Vijayasarathy och Jones 
(2000) bekräftar konsumenternas misstro till hur känslig information om deras 
kreditkort kan härröras till det tidiga stadiet i Internets utveckling. I det stadiet kunde 
känslig information helt plötsligt läcka ut på Internet av misstag eller på grund av 
utomstående åverkan av nätsabotörer så kallade Hackers. (ibid.) 
 

2.2.3 Tillgänglighet till produkter och tjänster 
 
Den tredje och sista faktorn som författarna fann kring konsumentbeteendet inom e-
handeln var tillgängligheten till produkterna och tjänsterna. Författarna skriver att 
konsumenternas beteende påverkades av designen av e-handelssajterna. Detta bekräftas 
av Lohese och Spiller (1998) som kunde konstatera att e-handelssajter led av 
undermålig design och oöverskådlig sajtstruktur. Denna undermålighet manifesterades i 
form av dålig grafisk kvalitet på varubilder, oorganiserad struktur på navigationen och 
bristande layout. I motsats till dessa slutsatser, fann Vijayasarathy och Jones (2000) att 
de traditionella katalogernas välgenomarbetade och strukturerade upplägg utgjorde en 
fördel för de traditionella katalogerna framför e-katalogerna. Därför föreslår författarna 
att e-katalogerna bör implementera den design och struktur som de traditionella 
katalogerna har. 
 
En summering av vad Vijayasarathy och Jones (2000) kom fram till blir att 
konsumenternas beteende påverkades av deras perception kring Internet och e-
katalogerna. Författarna nämner ett antal faktorer som de ansåg som viktiga 
medverkande krafter på konsumentens beteende och vilja till att utföra köp via e-
katalogerna. Dessa var den upplevda risken med e-handeln, de stora tidsbesparingarna, 
de lägre priserna och den uppdaterade servicen hos e-handelssajten.  
 
– Upplevd risk 
Konsumentbeteendet påverkades av den upplevda risken för e-katalogerna. Denna risk 
hängde ihop med konsumenternas erfarenheter från Internet och e-shopping. (ibid.) 
 
– Tidsbesparing 
Baserat på resultaten från Jarvenpaa och Todd (1998) har Vijayasarathy och Jones 
(2000) dragit paralleller mellan traditionella och elektroniska kataloger. De fann att 
konsumenter som handlar genom e-kataloger uppskattar den tidsbesparing dessa gör 
jämfört med shopping i vanliga affärer. Till detta begrepp tillägger författarna hemmets 
komfort som konsumenterna uppskattar med katalogshopping istället för att springa runt 
i vanliga butiker. 
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– Lägre priser 
Vijayasarathy och Jones (2000) framhåller att det lägre priset som e-katalogerna håller 
jämfört med vanliga butiker är en stor och stark påverkande faktor när det gäller inköp 
över Internet. I en undersökning från Netsurveys (Westerberg, 2001) om Internetvanor 
och beteende framkommer det att konsumenterna tyckte att priset var en av de 
viktigaste faktorerna som avgjorde var dessa utför sina inköp över Internet.  
 
- Bekvämlighet 
Resultaten från jämförelsen visade att konsumenterna föredrog den bekvämlighet som 
katalogerna erbjöd och därmed också slippa influenserna från expediter och andra 
personer i valet av varor. Vijayasarathy och Jones (2000) fortsätter med att 
bekvämligheten kommer att spela en allt större roll för e-handeln i den moderna 
livsstilen. 
 
Vijayasarathy och Jones (2000) avslutar med att framhålla att e-handeln är fortfarande 
ett ungt område och på ett begynnande stadium och behöver mer forskning. De tillägger 
att e-handelns överlevnad bygger på hur bra företagen inom e-handeln är på att förstå 
konsumenternas beteende och utnyttja det. Palmer och Griffith (1998) menar att det 
råder stora brister inom området. De brister som författarna refererar till är främst 
ovetskapen om konsumenternas respons och beteende på e-butikernas erbjudanden.   
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3 METOD 

E 
 
n metod är ett verktyg, ett sätt att lösa ett problem och få ny kunskap (Holme och 
Solvang, 1997). I detta kapitel kommer forskningsprocessen att presenteras. Den 

metod som används i uppsatsen kommer att beskrivas. För att göra detta finns det en 
serie av steg som skall följas, samtidigt använda validitets- och reliabilitetskriteriorna 
för att säkra att studien uppfyller standarden (Foster, 1998). Dessa steg illustreras i 
figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validitet & reliabilitet 

Forsknings-
syfte 

Forsknings-
ansats 

Forsknings-
strategi 

Data- 
insamling 

Urval Data- 
analys 

 

Figur 3.1: Schematisk presentation av metoden (efter Foster, 1998) 
 
 
3.1 Forskningssyfte 
 
I denna studie har jag belyst orsakerna till att köpa och inte köpa kläder på Internet. 
Studien är preliminärt undersökande, eftersom få studier har gjorts kring ämnet 
konsumentbeteende på Internet så kallat e-beteende. E-beteende är ett så pass nytt 
område inom marknadsföring att jag främst siktat mot att skapa en ökad förståelse inom 
forskningsområdet. Studien är också beskrivande, eftersom jag beskrivit det upptäckta 
mönstret i det undersökta materialet. Slutligen har jag startat med det förklarande stadiet 
därför att jag har för avsikt att förklara resultaten som har framkommit i de två 
föregående stadierna, genom att dra slutsatser kring ämnet. 
 
 
3.2 Forskningsansats 
 
När forskning genomförs, finns det olika sätt att närma sig ämnet. Här har jag 
presenterat och givit skälen till varför de nämnda sätten valdes i min studie.  
 

3.2.1 Deduktiv och induktiv forskning 
 
Slutsatser kan göras antigen göras genom induktiv eller deduktiv forskning. Det 
induktiva sättet att dra slutsatser är grundat på empiriska data. Forskarens studier 
mynnar ut i teorier och modeller baserat på olika fenomen i verkligheten. Om forskaren, 
å andra sidan använt ett deduktivt sätt har denne använt sig av existerande teorier, och 
undersökt dessa empiriskt med olika metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
Existerande teori är basen för bestämmandet av vilken information som borde väljas, 
hur det ska förstås och, slutligen, hur resultaten skall kopplas till teorin (Patel & 
Davidson, 1994). Min studie är deduktiv av huvudsakligen två orsaker: först beror det 
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på det att jag utgår från de existerande teorierna inom området och sedan på den 
begränsade tid och akademiska bakgrund som jag har. De teorier som jag använt 
jämfördes med verkligheten och jag siktade på att dra slutsatser från dessa rön.  
 

3.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
De kvalitativa och kvantitativa metoderna refererar till sättet som insamlade data skall 
analyseras och behandlas (Patel & Davidson, 1994, s 90). Den kvalitativa metoden 
siktar på att belysa fenomenet som studeras. Därför, tenderar kvalitativa studier att vara 
mer flexibla, medan de kvantitativa är mer strukturerade. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Baserat på mitt syfte och forskningsfrågan, såsom på den ovanstående diskussionen, 
kommer proceduren som jag valt att vara kvalitativ. Detta val grundar jag på det faktum 
att fenomenet ifråga är ett beteendefenomen som skall analyseras utifrån de erhållna 
beteendemönstren. Jag har fokuserat på personer som köper kläder genom kataloger, e-
kataloger och personer som inte köper kläder men dock andra produkter och tjänster 
genom Internet. 
 
 
3.3 Forskningsstrategi 
 
Jag valde att utföra en fallstudie med tre fall, för att på så vis få fram de data som 
krävdes för den fortsatta studien. Yin (1994, s 24) förklarar att en fallstudie är då 
forskare söker efter data från ett antal enheter, i detta fall konsumenter, och att dessa 
granskas. Detta tillvägagångssätt används då forskare skall titta på processer och 
förändringar, menar Patel och Davidson (1991, s 39). Viktiga element i en fallstudie blir 
de intervjuade personerna och de resultat som utmynnar ur dessa intervjuer (Patel och 
Davidson (1991, s 43). 
 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Insamlingsmetoden byggde på intervjuer utförda med participanter i denna studie. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som participanterna fick ta del 
av innan intervjun. 

3.4.1 Personliga intervjuer 
 
Valet av personliga intervjuer i fallstudien gjorde att jag kunde ställa lite mer komplexa 
frågor till participanterna, eftersom ämnets natur krävde djupare frågor om beteende och 
perception hos particianterna. En kontroll av intervjuguiden före intervjutillfällena 
utfördes av en utomstående person med kunskap i konstruktion av intervjuguider. 
 
Intervjuguidens frågor (bilaga A) formulerades utifrån de rådande teorier och studier 
inom området, i synnerhet de teorier som har upptagits i denna studie. Det var mycket 
viktigt att komma fram till frågor utan egna vinklingar eller värderingar. Frågorna 
konstruerades för att i så hög utsträckning som möjligt begränsa känsliga eller 
frånstötande formuleringar eller uttryck. Frågorna skulle däremot vara lättförståeliga 
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och utgöra en frågeställning åt gången i syfte att inte störa participanternas svar och 
kommentarer. 
 
För att participanterna skall få en chans och tillfälle att sätta sig in och reflektera över 
ämnet, skickades en mindre bakgrund och förklaring till studien och ämnesområdet. 
Intervjutillfället bestämdes tillsammans med participanterna så att det skulle passa de. 
Under intervjuerna ställdes alla frågor av forskaren själv för att på detta vis undvika 
missförstånd och feltolkningar av frågor. I alla intervjuerna användes en och samma 
frågeguide som återfinns i BILAGA A. För att öka studiens tillförlitlighet registrerades 
participanternas svar genom direkta anteckningar av forskaren och genom inspelningar 
av intervjuerna på bandspelare. Sammanställningen av svaren och resultaten utfördes 
direkt efter intervjuerna för att minimera risken att inga reflektioner från intervjuerna 
utelämnades eller glömts bort. Participanterna fick ta del av resultaten efteråt för att få 
en reaktion ifall något inte stämde med svaren från intervjutillfället. 
 
3.5 Urval 
 
Valet av participanter i intervjuerna baserades på flera viktiga kriterier. Tre grupper av 
participanter behövdes för studien. Den första gruppen bestod av konsumenter som 
köper kläder genom traditionella kataloger men har kunskap om Internet. Den andra 
gruppen bestod av konsumenter som har köpt kläder via e-kataloger och den tredje 
gruppen bestod av konsumenter som köper andra varor genom Internet men inte kläder. 
Denna sista grupp köper sina kläder genom fysiska butiker.  
 
Den andra gruppen som inte köper kläder genom Internet har trots detta en kunskap om 
mediet och Internet. Trots kunskapen om Internet köper dessa konsumenter sina kläder 
någon annanstans, trots att dessa konsumenter köper andra varor och tjänster genom 
Internet. Andra avgörande faktorer för val av participanter var att dessa befann sig i 
närområdet. Den sista faktorn har med den begränsade tidsramen för denna studie är alla 
participanter studenter på Luleå tekniska universitet och att valet av studenter gjordes av 
bekvämlighetsskäl och tillgången till dessa deltagare. Grupperna som ingår i studien 
kommer att få beteckningar A, B och C. Denna indelning i tre beteckningar görs för att 
underlätta översikten och orienteringen i arbetet. 
 
Till den första intervjugruppen, kallad (A), valdes en student på ekonomprogrammets 
fjärde årskurs. Hon brukar köp kläder genom traditionella kataloger. Intervjun med 
henne varade i ca 45 min. Till denna grupp valdes även en student som läser 
ekonomistyrning och även han köpte kläder genom traditionella kataloger. Den sista 
participanten var en datastudent på fjärde årskursen som handlade sina kläder genom 
kataloger. 
 
Till den andra gruppen, kallad (B), som köpte kläder genom Internet, intervjuade jag en 
ekonomistudent på marknadsföringsinriktningen. Han hade erfarenhet av köp av kläder 
genom Internet. Intervjun varade i ungefär 30 minuter. Den andra participanten som 
intervjuades var också en student på Ekonomutbildningen med inriktning mot 
marknadsföring. Han hade köpt kläder genom Internet och e-kataloger och därför 
kvalificerade sig för studien. Intervjun varade i ca 45 minuter. Den sista participanten i 
denna grupp var student på datateknik. Han brukar köpa kläder genom Internet. 
Intervjun varade i 35 minuter.  
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Till den tredje och sista gruppen, kallad (C), kvalificerades en lärarstudent på Luleå 
tekniska universitet. Intervjun med honom varade i 45 minuter. Den andra participanten 
var en ekonomistudent på marknadsföringen som ingick i gruppen. Denna intervju 
varade ca 30 minuter. Gruppens sista participant var en student på ekonomistyrning och 
denna intervju varade i 40 minuter.  
 
 
3.7 Dataanalys 
 
Dataanalys kan, enligt Miles och Huberman (1994), definieras ”som bestående av tre 
flöden av aktivitet: datareduktion, datapresentation och slutsatser/verifiering” (s 10). 
Denna strategi kommer att användas på grund av att studien kommer senare att jämföras 
med tidigare studier presenterade i litteraturstudien. Jag kommer att jämföra 
intervjusvararresultaten mot tidigare studier och slutligen kommer slutsatser att dras, 
baserat på mönstret på skillnader och likheter, som upptäcks i det samlade materialet i 
datareduktionen och datapresentationen. De tre grupperna kommer att jämföras mot 
varandra för att fastställa var de olika skillnaderna och likheterna ligger. Grupp C 
kommer att fungera som en referensgrupp gentemot de andra grupperna i studien.  
 
 
3.8 Metodproblem 
 
Validitet är definierat som ett mätinstruments förmåga att mäta vad som skall mätas. 
(Ericsson & Wiedersheim, 1997). För att förstärka validiteten har jag i förväg skickat e-
mail till intervjuparticipanterna och upplyst dessa om ämnet, så att missförstånd i så 
lång utsträckning som möjligt kunde undvikas. Validiteten ökades också genom att jag 
tog kontakt med sådana personer som har utfört köp via Internet och då speciellt av 
kläder vilket är essentiellt för studiens syfte. Det som kan ha påverkat validiteten är 
personernas egen öppenhet i intervjuerna och vilja att dela med sig av egna tankar och 
funderingar. En annan faktor som kan ha påverkat validiteten är det faktum att alla 
deltagare är studenter. Studien kan då rimligtvis bara avspegla studenterna och deras 
målgrupp och kan inte omfatta hela populationen i helhet. Studenter kan inte 
representera hela befolkningen på grund av preferenser och livsstil.  
 
Reliabilitet är definierat som det måttstock som demonstrerar att operationen i studien 
har möjligheten att upprepas med exakt samma resultat. Om en senare forskare följer 
exakt samma metod och undersöker samma deltagande observation/er, han eller hon 
borde komma fram till samma resultat som i den första studien. För att göra denna 
procedur måste processen noggrant dokumenteras (ibid.) Under intervjuerna antecknade 
jag de svar och reflektioner som framkom under dessa tillfällen, detta i syfte att öka 
reliabiliteten. För att ytterligare öka reliabiliteten har jag använt mig av bandspelare och 
spelat in på band under intervjuerna. Genom att vidta dessa åtgärder har jag minskat 
sannolikheten för missförstånd och risken att ha glömt något vitalt för studien. En annan 
sak som gjordes för att öka reliabiliteten var att försöka låta bli att ställa ledande frågor 
eller kommentera inlägg från participanterna. En sak som inte kan undvikas och kan ha 
påverkat reliabiliteten är personliga interaktioner och personkemin. 
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4 DATAPRESENTATION 

I
 
 detta kapitel kommer resultat från studien att presenteras. Först kommer 
intervjumaterialet med icke-köparna att presenteras, följt av intervjuerna med de 

traditionella katalogköparna. Slutligen kommer intervjuerna med e-handelsköparna att 
redovisas. 
 
 
4.1 köp av kläder genom fysiska butiker 
 
Grupp A köpte sina kläder genom fysiska butiker. Dessa personer hade också trots 
kunskap inom Internet aldrig handlat kläder genom denna kanal eller genom 
traditionella kataloger. Tre personer i denna grupp intervjuades för studien. Dessa 
personer handlade sina kläder genom lokala butiker och varuhus i sina respektive 
geografiska områden. Gruppen angav att anledningen till att de gjorde sina inköp lokalt 
var att de ville veta och känna om plaggen satt bra och hur tyget och kvaliteten var på 
kläderna. Denna anledning tycktes vara en viktig aspekt för huruvida gruppen skulle 
välja kläder och inköpssätt.  
 
På frågan om varför de inte köper kläder genom Internet svarade de att kläder är en 
personlig artikel som är individuell och måste provas före köpet till skillnad från till 
exempel dataprodukter. En annan anledning var att de bilder som finns på kläderna på 
Internet kan vara missvisande vad gäller färg, kvalitet, design och storlek. Gruppen 
angav också misstag som en ytterligare anledning. De refererade till misstag som kan 
ske då dessa mottar kläderna och upptäcker att storlek, färg eller annat som inte 
stämmer skall returneras till företaget. Sådana moment i köpet upplevdes som 
irriterande och konsumerade onödigt med tid och pengar. En ytterligare anledning som 
framkom var önskan att få kläderna direkt efter köpet det vill säga att konsumenterna 
inte ville vänta i flera veckor på att få kläderna efter att ha köpt dessa. 
 
Gruppen uttryckte dock en förståelse för de som handlar genom Internet och för de 
fördelar som finns. De fördelar som dessa kunde nämna med Internet var det lägre 
priset, bekvämligheten med att beställa hemifrån och det större utbudet. Däremot såg 
gruppen fler nackdelar med Internet som inköpskanal för kläder. Nackdelarna var den 
upplevda risken med betalningar och huruvida en lagd order är mottagen. Fler nackdelar 
som nämnts var väntetiden med att få kläderna samt risken med att få fel saker skickade. 
 
På frågan om köp genom Internet innebar några större risker än vid köp genom någon 
annan kanal svarade gruppen ja. De menade att risken med betalningar över nätet och 
att någon obehörig kommer åt konfidentiell information som kontokortsnummer som 
betydligt högre än genom andra inköpssätt som traditionella kataloger och fysiska 
butiker. En ytterligare risk som denna grupp nämnde var trovärdigheten till det företag 
som säljer varorna eller tjänsterna på Internet. En person i denna grupp nämnde 
incidenter med oseriösa aktörer som lägger upp falska e-handelssajter i syfte att tjäna 
snabba pengar. Gruppen avslutade med att nämna de åtgärder som e-handelssajterna 
skulle kunna göra eller erbjuda för att få dessa att handla genom Internet. Några nämnde 
ett betydligt lägre pris och att det skulle vara mycket enklare att åtgärda misstag som till 
exempel fel storlek eller färg på plaggen.  
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4.2 Köp av kläder genom traditionella kataloger 
 
Grupp B som intervjuades bestod av tre personer. Dessa personer ingick i denna grupp 
på grund av att de köper sina kläder genom traditionella kataloger. Deltagarna handlade 
kläder genom kataloger trots sin kunskap om Internet och köpte andra produkter genom 
Internet.  
 
Gruppen köpte sina kläder genom postorderföretag som tillhandahöll fysiska kataloger 
genom den reguljära postgången. Valet av företag grundade sig på att familjen eller 
bekanta har handlat hos detta företag tidigare eller att katalogen dök upp i posten och att 
den då verkade intressant. Den största anledningen till att gruppen ville köpa kläder 
genom kataloger var bekvämligheten. De kände att processen med att köpa kläder 
genom fysiska butiker tog för lång tid och att det fanns en risk att de blev påverkade av 
expediter i sina val.  
 
En ytterligare anledning till katalogshopping var enligt gruppen utbudet. Det fanns ett 
större utbud av kläder genom katalogerna och att det utbudet skilde sig från det som 
fanns i butikerna gällande pris och design. En participant i intervjugruppen nämnde att 
det fanns en social aspekt med katalogshoppingen. Denne menade att valet av kläder 
gjordes tillsammans med andra familjemedlemmar och bekanta och därmed blivit en 
mittpunkt i en social samverkan mellan alla som är närvarande. Denna sociala aspekten 
betydde att de närvarande individerna tyckte till om kläderna och eventuellt beställde 
också. Participanten liknade denna sociala upplevelse som den då man går i de fysiska 
butikerna och tillsammans med andra i den sociala kretsen tittar på kläderna.  
 
Intervjugruppen nämnde riskerna med att handla genom kataloger. Risken att få fel 
storlek, färg eller plagg bedömdes efter egna eller andras erfarenheter av de aktuella 
katalogföretagen, men att det är risker som konsumenterna är väl medvetna om. 
Gruppen tycker sig inte kunna komma på fler risker med katalogshopping och tycker att 
detta sätt att handla kläder på är relativt säkert och tryggt. De beskrev också att kläder är 
sådana produkter som kräver en hel del engagemang av konsumenten och att de la ner 
mer tid på att välja rätt plagg och passande stil.  
 
De fördelar som grupp B radade upp för katalogshopping var den tidigare nämnda 
bekvämligheten viktig. Även fördelar som lägre pris och ett större utbud påverkande. Å 
andra sidan tyckte intervjugruppen att det fanns viktiga och markanta nackdelar med 
denna inköpskanal. De nämnde tidsramen för att få kläderna som ett sådant moment 
som de inte tyckte om. Man menade att företagen kunde försöka korta ner 
leveranstiderna från, i vissa fall tre veckor, till en vecka. Gruppen nämnde en annan 
nackdel avseende fel vid leveranser. De tyckte att storlekar på plagg var svåråskådliga 
och att storlekarna kunde variera med passform och kvalitet. Detta upplevdes som den 
största nackdelen och ett stort irritationsmoment som kunde sänka trovärdigheten för 
katalogföretaget.  
 
Riskerna med katalogshopping var, förutom ovannämnda risker med felleveranser få. 
Gruppen kunde dock nämna att det kan dyka upp oseriösa aktörer med bluffkataloger i 
syfte att tjäna pengar på lättlurade konsumenter. Denna risk bedömdes som liten 
eftersom initialkostnaderna för att trycka upp sådana kataloger var hög och att sedan 
distribuera dessa till hushåll gör att det avskräcker de flesta från att försöka. 
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Gruppen tyckte till om riskerna med att handla genom nätet. De upplevde väsentliga 
risker gällande betalning över Internet och att någon obehörig kommer åt deras 
kreditkortsnummer eller annan känslig information. En särskild orsak till att gruppen 
inte handlade kläder över Internet var den dåliga översikten över plaggen och att 
designen på sidorna oftast var snygg men inte så funktionell eller kundvänlig. Just 
upplägget av e-sajterna störde den sociala interaktionen vid val och diskussion av olika 
plagg med varandra. Här menade man att ingen vill sitta framför en dator med ett flertal 
av sina bekanta eller vänner och stirra på en skärm. Gruppen fördrog de traditionella 
katalogerna framför e-katalogerna när dessa vill handla kläder. 
 
För att e-sajterna ska kunna locka till sig intervjugruppen att handla kläder där krävs det 
ett flertal åtgärder från företagens håll. Främst skulle e-sajterna kunna förbättra 
översikten av e-sajtens varor och förse konsumenterna med mer information. Gruppen 
berörde ett annat område nämligen marknadsföring av e-sajten. De menade att det gäller 
att på något sätt hitta till e-sajten på Internet när man vill handla kläder. Den sista 
åtgärden som intervjugruppen förslog var att försöka bygga upp ett större förtroende till 
e-sajterna och att göra säkrare betalaningar över Internet. 
 
 
4.3 Köp av kläder genom e-kataloger 
 
Grupp C som är den sista gruppen som intervjuades bestod av tre personer. Deltagarna 
handlade kläder genom e-kataloger. Dessa personer köpte sina kläder på Internet på 
grund av flera orsaker. Först och främst tyckte dessa att det var ett bekvämt sätt att köpa 
kläder på och att det gjorde att man slapp springa runt i butikerna och välja kläder. En 
annan orsak var att de kunde titta på utbudet av kläder oavsett tid på dygnet och när det 
passade deras tider. Till aspekten med tid kunde det innebära för gruppen att de sparade 
tid genom att handla online och därmed hinna med andra saker som de prioriterade 
högre än shopping av kläder.  Det som också bidrog till att gruppen ville köpa kläder på 
Internet var att den information som e-katalogerna försåg besökarna var uppdaterad. 
 
En av deltagarna i grupp C nämnde vikten av att välja rätt e-handelsföretag. Han 
menade att det kryllar av företag på Internet som påstår sig sälja kläder eller andra 
varor. Med tanke på att kostnaden är minimal att lägga upp en e-katalog jämfört med till 
exempel en traditionell fysisk katalog, kan detta locka allehanda skojare som ser ett 
tillfälle att tjäna snabba pengar. De övriga i intervjugruppen kunde också konstatera att 
det var viktigt att välja rätt e-handelssajt för att handla säkert och tryggt. De hade några 
kriterier som en e-katalog måste uppnå eller uppfylla för att kunna utföra ett inköp där. 
Gruppen tyckte att e-katalogen ska kunna förse konsumenterna med mycket information 
om företaget, leveranser, priser och sådant som är av vikt för köpet. Vidare tyckte de att 
säkerheten på e-sajten gällande betalningar skall vara hög och gärna kunna påvisa detta 
genom någon slags certifiering. Ett annat viktigt kriterium var att e-katalogen ska ha ett 
bra rykte hos andra konsumenter och att de har ett väl etablerat varumärke som står för 
trygghet och kvalitet. Designen var ett annat område som gruppen diskuterade. De 
ansåg det vara viktigt med att e-katalogen var lättnavigerad och överskådlig. Gruppen 
menade att de skulle stanna längre på en e-katalog om den var behaglig att titta igenom. 
Andra orsaker kan vara om e-sajten kunde till exempel ge förslag på andra liknande 
plagg i samma kategori eller upplysa om de plagg som de har satt ner priset på. Som 
sista kriterium nämndes det faktum att företaget skall hålla de tider och löften om 
leveranser och priser som avges på e-sajten. 
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Gruppen hade olika svar på frågan om hur de hittade till e-katalogen på nätet. De hade 
antigen fått adressen genom andra personer som till exempel kompisar som har handlat 
där, eller kommit dit genom aktiv sökning via en sökmotor på Internet. De nämnde att 
de kunde också ha kommit till en sida där det fanns reklam för en e-katalog som de 
klickat på och därmed på det viset kommit till e-katalogens e-sajt.  
 
Grupp C fortsatte med att prata om sina erfarenheter om varför de slog till och köpte 
kläder de första gångerna. De radade upp flera anledningar. En i gruppen ville testa och 
beställa genom Internet för att veta hur det är, men att det senare var det större utbudet 
som gjorde att han fortsatte med att beställa genom e-sajterna. De andra i gruppen 
nämnde möjligheten att beställa dygnet runt och möjligheten att kolla runt i e-katalogen 
när de ville. En annan orsak var tydligen ett lägre pris på kläder som skulle ha kostat 
mycket mer i de fysiska butikerna och i de traditionella katalogerna.  
 
Gruppen hade erfarenheter från att handla kläder genom traditionella kataloger. De 
ansåg att e-katalogerna kunde jämställas med de traditionella katalogerna men att det 
handlade om folks attityder gentemot e-katalogerna. Intervjugruppen jämförde e-
katalogerna med de traditionella katalogerna. De ansåg att den största skillnaden ligger i 
att e-katalogerna erbjuder mer uppdaterad information och ett mer varierat utbud av 
kläder. Nackdelen däremot med e-katalogerna gentemot de traditionella är säkerheten 
med betalningar.  
 
Angående nackdelarna med e-katalogerna kunde intervjugruppen fortsätta med att prata 
om säkerheten och att det finns risker att känslig information kan hamna i fel händer. De 
menade att fanns risker med att deras kontokortsnummer eller annan personlig 
information kunde användas i brottligt syfte. Ett annat orosmoln var trovärdigheten till 
det som står på e-sajten. Här menade gruppen att kostanden för att ändra i en e-katalog 
var ytterst liten jämfört med ändringar i till exempel traditionella kataloger. Därför kan 
information och trovärdighet vägas mot vad som är logiskt och troligt. Gruppen 
utvecklade sitt resonemang med att förklara att väldigt mycket på Internet kan ändras 
och kopieras från dag till dag. Därför kan nya e-kataloger och ny information 
manipuleras och förvanskas i olika syften som till exempel lura konsumenter på pengar. 
 
Trots dessa nackdelar ställde sig intervjugruppen positiv till e-katalogerna. De menade 
att det fanns många fördelar med att köpa kläder genom Internet och e-kataloger. De 
angav bekvämligheten som den största anledningen. Att kunna ha möjligheten att när 
man vill under dygnet titta på och beställa kläder oavsett öppettider. I vanliga affärer 
skulle konsumenterna slösa bort tiden på att springa runt och titta på utbudet. En annan 
bekvämlighetsaspekt är att kunna sitta hemma i sällskap av familjen eller andra och 
välja kläder och titta på vad som finns. 
 
En annan fördel som gruppen nämnde var att e-handelssajter har inneburit att 
konsumenter har tillgång till ett nästan obegränsat utbud av alla möjliga kläder genom 
Internet. Det gör att konsumenter inte är bundna vid en fysisk katalog för att ha tillgång 
till just det utbudet eller företaget, utan de kan nås genom vilken dataterminal som helst 
i världen. Intervjugruppen hade synpunkter och idéer på vad e-handelsföretagen skulle 
kunna göra för att få de att handla mer kläder online. De föreslog att mer 
marknadsföring av e-katalogerna skulle förbättra uppmärksamheten för e-katalogen och 
därmed öka kännedomen kring e-katalogernas närvaro och fördelar. En annan synpunkt 
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som intervjugruppen hade var att e-katalogerna i överlag hade en dålig översikt och en 
brist på kundorienterade kataloger. Oftast är designen av e-sajterna och e-katalogerna 
otroligt snygg och trendig, men föga strukturerad och kundvänlig. Intervjugruppen 
tyckte att designen på e-katalogerna skulle kunna förbättras avsevärt och därmed inte 
trötta ut besökarna utan göra så att besökarna kan och vill stanna så länge som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17 
  



5 DATAANALYS 

 I
 
 
d
detta kapitel kommer det insamlade materialet att analyseras. Först kommer de 
elar som berör traditionella kataloger att tas upp. Sedan analyseras materialet 

från e-köparna. Sist kommer det data som rör köparna genom e-kataloger och 
traditionella kataloger att analyseras och jämföras med köparna via butiker. Den 
gruppen kommer att fungera som referensgrupp till de två andra i den sista delen av 
analysen. 
 
 
5.1 Köp av kläder via traditionella kataloger 
 
Grupp B anger ett antal orsaker till dessa köpte kläder genom traditionella kataloger. De 
orsakerna är främst bekvämligheten och tidsbesparingen. Dessa orsaker är samstämmiga 
med vad Jarvenpaa och Todd (1999) skriver om konsumentens beteende och orsaker till 
köp via traditionella kataloger. Författarna tar upp komforten och tidsvinsten som den 
första punkten av fyra viktiga områden där konsumenten ser katalogerna som attraktiva 
alternativ. Den andra punkten som Jarvenpaa och Todd (1999) tar upp har med riskerna 
att göra. Här beskriver författarna konsumentens upplevda risk som en stark påverkande 
faktor vid slutförandet av inköp. Detta stämmer med vad intervjugrupp B angav om 
deras uppfattning kring katalogerna. Gruppen utvecklade sitt resonemang med att rada 
upp några exempel på vad som kan vara en risk vid handel genom katalogerna. Sådana 
risker kan vara att få fel storlek eller färg på plagget eller att få helt fel plagg. Grupp B 
tillade att risken som dessa upplevde hade med hur deras och andras erfarenheter av de 
aktuella katalogföretagen, vilket överensstämmer med vad Jarvenpaa och Todd (1999) 
säger om den upplevda risken. 
 
Intervjugrupp B tyckte att kläder är en produkt som krävde ett stort engagemang från 
konsumentens håll, vilket också bevisas av Jarvenpaa och Todd’s (1999) tredje punkt 
om produktens värde. Författarna menar att det är konsumentens egen bild av produkten 
som avgör dess värde för denne. Jarvenpaa och Todd’s (1999) fjärde punkt om 
konsumentservice vid katalogshopping överensstämde med vad intervjugruppen också 
angav vid intervjutillfället. Författarna tar upp aspekter inom konsumentservice som ett 
varierande utbud och en avsaknad av expediter och andra som påverkar ens egna inköp. 
Materialet från empirin överensstämde med vad författarna säger om ett större utbud 
hos katalogerna, men gällande den påverkan av andra tyckte grupp B annorlunda. Det 
fanns en viss påverkan då köpprocessen beskrevs som en social upplevelse med andra i 
bekantskapskretsen som kunde påverka varandra. Här menade intervjugruppen att den 
sociala interaktionen kunde liknas vid den som uppstår vid shopping i vanliga fysiska 
butiker. Denna interaktion kan bidra till att påverka konsumenterna i sina val och går 
helt emot vad Jarvenpaa och Todd (1999) säger om att katalogshopping saknar påverkan 
av andra personer.  
 
Lohese och Spiller (1998) undersökte sambandet mellan de traditionella katalogerna och 
Internets intåg. De fann att konsumentens beteende påverkades av ett antal faktorer som 
risk, tillit och tillgänglighet. Samtliga faktorer återfinns i intervjugruppens svar på e-
handelns påverkan på de traditionella katalogerna. Risken med e-handel angav gruppen 
som säkerheten med betalningar över nätet och hantering av känslig information hos 
företagen. Tillit var enligt gruppen en faktor som hade med förtroendet för företaget vid 
hantering av säkrare betalningar över nätet. Grupp B tog upp tre punkter under ämnet 
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tillgänglighet som var konvergenta med vad Lohese och Spiller (1998) tar upp i ämnet. 
Den första var tillgången till utbudet och den utformningen som e-sajten hade. Här 
ansågs designen av e-sajten vara dålig med små bilder och dålig översikt och 
navigering. Gruppen fortsatte med att ta upp e-sajtens funktionella struktur och tillade 
att sidorna oftast var snygga men inte så praktiska eller funktionella att bläddra igenom. 
Lohese och Spiller’s (1998) slutsatser om tillgängligheten var tillämpningsbara på det 
insamlade materialet. 
 
De fördelar som grupp B tyckte sig se i att ha en e-handelssajt var ett lägre pris och ett 
större utbud, vilket var konsistent med vad Kotler (2000) tar upp som viktig motivering 
till sitt uttalande om e-handelns positiva utveckling. 
 
 
5.2 Köp av kläder via e-kataloger 
 
Köparna i grupp C kunde identifiera ett flertal parametrar vad gäller e-handeln. 
Vijayasarathy och Jones (2000) undersökte konsumenternas beteende och e-katalogerna 
och fann tre signifikanta faktorer rörande risker, tillit och tillgänglighet hos e-
katalogerna. Dessa rön var kopplade till två tidigare studier utförda av Lohese och 
Spiller (1998) och av Jarvenpaa och Todd (1998) kring de traditionella katalogerna. 
Vijayasarathy och Jones (2000) fann tre viktiga faktorer och tillämpade dessa på e-
köparna och deras beteende.  
 
Den första punkten som Vijayasarathy och Jones (2000) diskuterade rörde riskerna med 
att handla över nätet. Grupp C hade angett flera risker med att handla över nätet och 
radade upp en del risker vid handel över nätet. Dessa risker förknippade konsumenterna 
med faktorer som betalningar över nätet, hantering av känslig information och att få fel 
saker. Detta överensstämmer med vad Vijayasarathy och Jones (2000) kommit fram till. 
Författarna beskriver konsumenternas osäkerhet inför att betala över Internet och att 
känslig information om deras kontokortsnummer kan komma i orätta händer. 
Vijayasarathy och Jones (2000) fortsätter med att förklara denna oro med att Internet 
har drabbats av en del incidenter som involverar bedrägerier, och att registrering av 
användare begränsar individens integritet. Författarnas slutsatser överensstämmer med 
resultaten från intervjuerna med grupp C. 
 
Tillit är en annan aspekt som Vijayasarathy och Jones (2000) tar upp som viktig. De 
faktorer som författarna har tagit upp är branschens historik gällande bedrägeriförsök 
och den vaga informationshanteringen från företagens håll. Det kan kopplas till vad 
grupp C menade då de tog upp om hur lätt det är att lägga upp en e-katalog och att det 
skulle inte kosta mycket i både tid och pengar. Gruppens uttalande om att de föredrog 
mycket information och uppdaterad sådan från företagen för att kunna handla där 
styrker Vijayasarathy och Jones’ (2000) påstående om informationshanteringen. Tilliten 
till e-katalogerna hade med den trovärdighet som dessa utstrålade. Grupp C tog upp 
deras trovärdighet till det som stod på e-sajten som en parameter till ifall de skulle 
handla där eller inte. Vijayasarathy och Jones’ (2000) studie styrker detta med att 
informationsspridningen från företagens sida kan avgöra tilliten och trovärdigheten. En 
annan sida av tillit som tas upp av författarna är mediets ålder som är direkt kopplad till 
konsumenterna egna tillit. Grupp C:s åsikter överensstämmer med vad Ward och Lee 
(2000) tar upp om att mediets ålder spelar en roll i avgörandet av tilliten och 
trovärdigheten. 
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Grupp C tog upp design och struktur på e-katalog som en viktig parameter för deras 
besök på e-sajten. De sa att en behaglig och strukturerad katalog gjorde att de stannade 
längre. Vijayasarathy och Jones (2000) kopplar till vad gruppen tar upp om designen 
med att säga att tillgängligheten är den tredje faktorn hos konsumenterna som 
bestämmer köpbeteendet. Författarna fortsätter med att koppla till strukturen och 
överskådligheten hos e-katalogen som en ytterligare essentiell faktor i sammanhanget. 
En annan artikel av Baty och Lee (1995) tar upp denna ostruktur hos e-katalogerna och 
svårnavigeringen som ett irriterande moment i och med att konsumenterna är vana vid 
standardiserade upplägg när dessa handlar. Den artikeln kopplar direkt till vad grupp C 
ansåg om e-katalogernas nuvarande struktur och design. 
 
 
5.3 Jämförelse mellan de traditionella katalogerna och e-katalogerna  
 
I denna analys kommer de traditionella katalogerna och e-katalogerna att jämföras. I 
likhet med den struktur och analysmetod som tillämpades av Vijayasarathy och Jones 
(2000) i deras jämförelse mellan köpare via de traditionella katalogerna och via e-
katalogerna. Vijayasarathy och Jones (2000) jämförde sina rör med rön från en annan 
studie av Lohese och Spiller (1998) som rörde konsumentbeteende vid traditionella 
kataloger. Jämförelsen byggde på de tre parametrar som Lohese och Spiller (1998) 
ansåg vara viktiga inom handel via kataloger. Dessa parametrar var risk, tillit och 
tillgänglighet. 
 
De risker som Vijayasarathy och Jones (2000) beskrev och som överensstämde med det 
insamlade materialet var betalningar över nätet, utlämnandet av känslig information hos 
företagen. En ytterligare risk som överensstämde med vad Vijayasarathy och Jones 
(2000) tog upp var risken att råka ut för felaktigheter som att få fel saker eller att bli 
lurade på pengar. Den senare tycks vara en avsevärd risk och har med de incidenter som 
drabbat mediet under det tidiga skedet av Internets utveckling. Resultaten hos Jarvenpaa 
och Todd (1998) överensstämmer med vad Vijayasarathy och Jones (2000) säger och 
anger som risker. Grupperna B och C hade gemensamma riskfaktorer gällande handeln 
via kataloger, men att grupp C tyckte att risken med betalningarna var uppenbar. En 
annan risk som denna grupp upplevde som större var utlämnandet av information på 
nätet. Grupp B upplevde ingen sådan direkt risk vare sig med betalningarna eller med 
den känsliga informationen.  
 
Jämförelsen mellan grupperna B och C om tilliten till katalogerna var konvergent. 
Skillnaden var att tilliten till de traditionella katalogerna var högre än till e-katalogerna, 
vilket förklaras av Lohese och Spiller (1998) med att de traditionella katalogerna hade 
en historiskt nedärvd tillit genom åren. Den historiska aspekten tas även upp av Ward 
och Lee (2000) som säger att mediets ålder spelar en viss roll i graden av tillit. 
Historiken spelade också en annan roll då konsumenterna var medvetna om Internets 
långa historia av bedrägeriförsök. Grupperna skildes här också av att grupp C kände en 
större misstro till Internet som medium. Vijayasarathy och Jones (2000) tog upp 
bedrägerierna som en påverkande faktor i sin studie. Studiens resultat kunde hänföras 
direkt till det insamlade materialet.  
 
En ytterligare faktor i begreppet tillit var hanteringen av känslig information. 
Konsumenterna var medvetna om hur lätt det var att personlig information kunde 
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hamna i fel händer eller att publicerad information kunde manipuleras av andra 
utomstående. Vijayasarathy och Jones (2000) tog upp detta med informationen och 
hävdade att konsumenterna påverkades av denna vetskap, men att köparna via de 
traditionella katalogerna inte kände någon sådan oro.  
 
Jämförelsen mellan grupperna B och C sträcker sig även till en tredje aspekt, nämligen 
tillgängligheten. Design och struktur tycks vara en viktig aspekt när konsumenterna 
besöker en e-katalog. Skälet var att en strukturerad e-katalog gjorde att det var lätt att 
navigera och hitta bland utbudet av kläder. Den andra anledningen vara att det var 
lättare att bestämma sig för ett plagg ifall det var stora och bra bilder. Lohese och 
Spiller (1998) hade i de delar som kunde kopplas till det insamlade materialet påvisa att 
detta var sant. Författarna kunde koppla designen och strukturen till konsumenternas 
beteende och samtidigt förklara de fördelar som de traditionella katalogerna hade 
framför e-katalogerna. Det visade sig att de traditionella katalogerna hade en överlägsen 
design och ett strukturerat upplägg gentemot e-katalogerna. Dessa jämförelser av 
Lohese och Spiller (1998), Jarvenpaa och Todd (1998) och Vijayasarathy och Jones 
(2000) stämmer bra överens med vad grupperna B och C uppgav under denna punkt.  
 
Jämförelsen summeras av Vijayasarathy och Jones (2000) som säger att 
konsumenternas beteende har påverkats. Författarna fann klara faktorer som skilde 
mellan de traditionella katalogerna och e-katalogerna. Dessa punkter var: 
 
- Upplevd risk 
Riskerna som konsumenterna tog upp var större i e-katalogerna, och författaren 
instämmer i det och påstår då att detta hänger med konsumenternas erfarenheter inom 
mediet. 
 
– Tidsbesparing 
Intervjugrupperna B och C upplevde att de gjorde signifikanta tidsbesparingar genom 
att använda de traditionella katalogerna, och ännu större hos e-katalogerna jämfört med 
de fysiska butikerna. Det är exakt vad Vijayasarathy och Jones (2000) och Jarvenpaa 
och Todd (1998) säger om att konsumenterna uppskattar den tid som de sparar genom 
att handla via katalogerna. 
 
– Lägre priser 
Grupperna B och C upplevde att denna faktor hade en stor betydelse för deras 
inköpsbeteende, men att det inte var huvudskälet till att de ville handla via kataloger. 
Jarvenpaa och Todd (1998), Vijayasarathy och Jones (2000) och Lohese och Spiller 
håller med i jämförelsen att priset har en betydande och avgörande roll för 
konsumenterna vid val av inköpskanal. 
 
– bekvämlighet 
Enligt intervjuerna med grupp B och C var bekvämlighet en avgörande faktor, likt 
Vijayasarathy och Jones’ (2000) studie visade sig att konsumenterna uppskattade den 
bekvämlighet som katalogerna gjorde möjligt. Däremot var resultaten från intervjuerna, 
vad gäller influenser i direkt motsats till vad Vijayasarathy och Jones (2000), Spiller 
och Lohese (1998) och Jarvenpaa och Todd (1998) säger. Dessa säger att 
konsumenterna vill slippa andras inblandning och influenser vid köp. Däremot tyckte 
grupp B och C att de upplevde en social atmosfär vid bläddrandet genom katalogerna 
som likställdes med den vid handel genom butiker. Ofta var andra närvarande och 
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konsumenterna gärna ville ha andra åsikter om deras val. Inga andra teorier stämmer 
överens med dessa rön. 
 
I TABELL 5.1 presenteras resultaten från analysen mellan de traditionella katalogerna 
och e-katalogerna mot materialet från intervjugruppen som handlade genom de fysiska 
butikerna. Tabellen visar de viktiga faktorerna som Vijayasarathy och Jones (2000), 
Lohese och Spiller och Jarvenpaa och Todd (1998) ansåg som viktiga parametrar för 
jämförandet av konsumentbeteendet vid katalogshoppingen. Grupp A används som en 
referensgrupp till grupperna B och C. Grupp A utgör den grundläggande synen på 
klädesinköp genom fysiska butiker som återfinns hos konsumenterna. 
 
TABELL 5.1 Jämförelse mellan de tre olika köpargrupperna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk att få fel plagg 
eller beställning 

Risker med 
betalningar och 
hantering av 
känslig 
information 

Inga risker kunde 
utskönjas av 
intervjugruppen 

Hög tillit på grund 
av mediets nedärvda 
tillit och egna eller 
andras erfarenheter 

Större misstro 
och rädsla för 
bedrägeri och 
manipulerad 
information 

Mycket stor tillit 
på grund av att 
butikerna existerar 
fysiskt på plats 

Utbudet kunde 
åskådas med bilder 
men att varorna 
erhålls en kort tid 
därefter via posten 

Ostruktur och 
dålig layout 
men utbudet 
var  stort 

Direkt tillgång till 
kläderna  

Stora 
tidsbesparingar 
genom att slippa 
letandet och 
tidsåtgången till det 

Ännu större 
tidsbesparingar 
eftersom 
varorna kan 
jämföras direkt 

Kräver mycket tid 
då man måste leta 
fysiskt bland 
butikerna som 
finns på plats 

Ett lägre pris än hos 
de fysiska butikerna 
(oftast används 
priset för att skapa  
konkurrensfördel)

Priset kan vara 
ytterst lågt på 
grund av att 
hela utbudet på 
Internet jämförs

Oftast har fysiska 
butiker ett högre 
pris än kataloger. 

Pris 

Bekvämlighet Många 
konsumenter 
upplever det som 
stökigt att gå i 
butiker och handla

Mycket stor 
bekvämlighet i 
och med att 
man slipper det 
fysiska letandet 

Mycket stor 
bekvämlighet i och 
med att man slipper 
det fysiska letandet 

Tids-
besparingen 

Tillgänglighet

Tillit 

Risk 

Grupp A Grupp C Grupp B Faktor 
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6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT       
FORSKNING 

 I
 
 d
sl

et sista kapitlet i denna uppsats kommer jag att försöka att besvara mitt syfte och 
utsatser kommer att dras utifrån teorin och det analyserade materialet. Sedan 

kommer förslag till vidare forskning kring intressanta frågor inom ämnet. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
I denna del av studien har jag för avsikt att knyta an till syftet och besvara mitt syfte. I 
det föregående kapitlet har material som samlats in analyserats, och de underliggande 
orsakerna till de överensstämmelser och skillnader upptäckta i analysen kommer nu att 
presenteras i form av slutsatser. 
 

6.1.1 Vad är påverkar konsumenternas beteende till att vilja köpa kläder online? 
 
Resultatet från denna studie visade att det finns många orsaker till svårigheterna med att 
sälja kläder via e-kataloger och Internet. De mest markanta och viktigaste orsakerna 
som studien kunde påvisa kommer att presenteras nedan: 
 
– Risker 
De slutsatser som kan dras från studien är att konsumenterna upplever en större risk 
med att handla över Internet. Denna risk hänger ihop med de bedrägerier som har skett 
under Internets tidiga utveckling. Andra risker är kopplade till betalningar över Internet. 
Konsumenterna visste att information kunde manipuleras på Internet och att deras 
personliga och annan känslig information kan hamna i orätta händer.  
 
– Tillit 
Den tillit som konsumenterna kände till e-katalogerna var låg. Förklaringen bygger på 
flera faktorer. En sådan faktor är alla historier om hur folk har blivit lurade på pengar 
via Internet. En ytterligare faktor är den snabbhet och lätthet som Internet tillåter då 
information skall hanteras. Konsumenterna vet att personlig och känslig information lätt 
kan hamna fel och skapa oreda. En annan kan vara mediets ålder. Enligt studien spelade 
mediets ålder en roll när konsumenterna tyckte till om den grad av tillit de hade till 
mediet. En ytterligare faktor till den större trovärdigheten som de traditionella 
katalogerna har kan ha att göra med kostnaden för att producera de båda katalogerna. 
Konsumenterna är medvetna om att kostnaden för att producera en e-katalog är 
bråkdelen av kostnaden för produktionen av de traditionella katalogerna. Denna 
medvetenhet om kostnaden gör att konsumenten vet att det kan finnas tvivelaktiga 
individer som försöker lägga upp falska e-sajter i hopp om att lura folk på pengar. 
 
– Tillgänglighet 
Den tillgänglighet som e-katalogerna skapar för konsumenterna kommer att avgöra hur 
pass länge som en konsument kommer att stanna på e-katalogen och vilja att fortsätta 
bläddra igenom den. Det är här som e-katalogerna brister är som störst. Studien visade 
att konsumenterna klagade på dålig funktionalitet hos designen och en bristfällig 
struktur och navigering på e-sajten. Konsumenterna kände helt enkelt en motvilja till att 
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handla genom e-katalogerna eftersom dessa inte var kundvänliga och lättnavigerade. 
Kläder är en sådan produkt som kräver en hel del engagemang och därför avgörs också 
genom att titta på plaggen.  
 
– Tidsbesparing 
Tidsbesparingen är ganska uppenbar då konsumenten slipper det fysiska letandet efter 
kläder i de fysiska butikerna. Däremot är tidsbesparingen lika hos de traditionella 
katalogerna som hos e-katalogerna.  
 
– bekvämlighet 
E-katalogerna erbjuder en bekvämlighet som konsumenterna tycks uppskatta mycket. 
Att kunna titta på kläderna under vilken tid som helst under dygnet vid behov. 
Influenser är en annan komponent i begreppet bekvämlighet. Studien visade till skillnad 
från teorierna att influenser från andra i omgivningen var uppskattade och välkomna i 
valet av kläder. Däremot tycks det vara korrekt att konsumenter vill slippa expediter och 
andra försäljare jagandes i hälarna. 
 
– Lägre priser 
Priset är en avgörande faktor på Internet och används flitigt av företagen för att locka 
till sig kunderna. Det låga priset har länge varit det enda konkurrensmedel som e-
sajterna kunde slåss med mot konkurrenterna. Idag finns andra sätt som till exempel 
kort leveransdatum som gör att konsumenterna vill handla där trots att e-sajten inte är 
billigast. E-katalogerna har ett lägre pris tack vare möjligheten att ha tillgång till ett 
ofantligt stort antal e-kataloger och därmed kunna avgöra det lägsta priset på samma 
plagg. 
 
Studien pekar på att grupp A och B är mindre positiva till köp av kläder på Internet 
medan grupp C är positiv. Resultatet är inte förvånande mot bakgrund av hur 
klädesförsäljningen på Internet har gått. Grupp C däremot indikerar en början till en 
acceptans av internet som inköpskanal av kläder och att jag tror att dessa åsikter visar på 
var utvecklingen är på väg. Grupp C representerar också innovatörerna och de tidigare 
tillämparna av nya innovationer i samhället. Därför kan också andra grupper i samhället 
komma att ansluta sig och utnyttja tekniken. I mina egna slutsatser och 
rekommendationer för varje ovanstående punkt kommer jag att förklara den pågående 
trenden mot köp av kläder på Internet. 
 
Den riskuppfattningen som de flesta konsumenterna har angående e-handel kan 
undvikas genom att visa klart och tydligt hur pass säkert det är att handla. Åtgärder som 
förhöjd säkerhet och certifiering av e-katalogen kan få konsumenten att känna en viss 
säkerhet och ge företaget ett seriöst intryck. Den upplevda riskkänslan hos 
konsumenterna kommer gradvis att avta i och med att mediet används mer och blir 
integrerat med övriga samhällsfunktioner. Detsamma gäller tilliten till Internet som jag 
tror kommer att öka. Denna slutsats kan jag dra från jämförelsen med de traditionella 
katalogerna som också de i det tidiga skedet av sin utveckling mötte en svag tillit hos 
konsumenterna. Vad gäller tidsbesparingen är vinsterna uppenbara. I den moderna 
konsumentens livsstil förefaller tid att spela en mer och mer central roll i vardagen. 
Uppgifter som att gå och handla kan komma att prioriteras lägre till favör för andra 
viktigare saker.  
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En förklaring till varför konsumenter föredrar de traditionella katalogerna kan hittas i 
mediets natur. Proceduren när en konsument vill bläddra igenom de traditionella 
katalogerna ser ut som följande: 
 

Konsumenten letar upp katalogen  börjar bläddra i katalogen. 
 
…och samma procedur när det gäller e-katalogerna: 
 

Konsumenten startar datorn  kopplar upp sig mot Internet  ladda ner e-katalogen  
börjar bläddra i e-katalogen. 

 
Det är uppenbart att det finns, dels ett slöseri med tid och dels finns det en 
bekvämlighetsstörning i denna process. Om processen skulle ha kortats ner, skulle det 
innebära en fördel för e-handeln överhuvudtaget. Här krävs en teknikutveckling och en 
anpassning av datorerna till en modern livsstil som inte har tid att vänta. Tillgänglighet 
som nämndes tidigare avser en annan dimension nämligen upplägget på e-katalogerna. 
Kläder är också en produkt som ställer högre krav på individualitet och är personlig 
med andra ord. Därför är överskådliga bilder som är stora och korrekta i färg en 
essentiell komponent i en klädeshandel på Internet. Andra varor som CD-skivor, böcker 
och dataprodukter säljs idag nästan uteslutande genom Internet. Det som utmärker dessa 
varor är att de är standardiserade produkter som väljs på grund av sina egenskaper eller 
specifikationer, och därmed är utseendet inte det viktiga. Kläder däremot, är totalt 
beroende av hur de visas och illustreras på Internet. E-katalogerna har en hel del att lära 
sig av de traditionella katalogerna i fråga om struktur och design. Däremot är sådana 
egenskaper som rörliga 3-dimensionella bilder som Internet kan erbjuda positiva i 
jämförelsen. 
 
En annan aspekt som jag skulle vilja lägga till denna punkt, men som Vijayasarathy och 
Jones (2000), Jarvenpaa och Todd (1998) och Lohese och Spiller (1998) inte har tagit 
upp eller undersökt är tillgängligheten som konsumenten har till själva e-sajten. På 
Internet existerar en e-katalog så länge som adressen är känd. Till skillnad mot de 
fysiska kanalerna är e-sajterna virtuella och finns bara i virtuell form ute på Internet. 
Detta väcker en fråga om hur företagen kan få konsumenterna att komma till e-
katalogen istället som det är nu, att skicka de traditionella katalogerna till kunderna. Om 
det resonemanget utvecklas ytterligare, blir utfallet att företagen är beroende av att 
kunna marknadsföra sig för att överleva. Eftersom de traditionella katalogerna är 
tillgängliga bara genom att finnas ute hos konsumenterna, måste e-katalogerna ständigt 
påminna konsumenten om dess existens på Internet. En åtgärd vore att kunde skapa ett 
så pass starkt varumärke som är förknippat med kläder på Internet. Alternativet är 
annars att en redan existerande aktör på marknaden för kläder expanderar till Internet 
som ett komplement till den övriga verksamheten. 
 
Slutligen skulle jag vilja säga att handel med kläder är möjlig genom e-kataloger, precis 
som via de traditionella katalogerna. En del av problemet ligger i att mediet är 
fortfarande ungt och att mer kunskap krävs i utformandet av dessa e-kataloger. 
Utformandet av katalogerna skall inriktas mot att försöka tilltala kunderna ännu mer. En 
annan faktor som kan förbättras är den grad av säkerhet som företagen håller samt den 
hantering av kunder som har. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Under den tid som denna forskning utfördes, stötte jag på många intressanta och 
förbryllande frågor och funderingar som jag gärna skulle ägna tid åt att utforska och 
försöka besvara. Ett av de problemen har med beteendeförändringar. En intressant fråga 
är hur Internet förändrar våra köpbeteenden och vårt köpmönster. Internet har också 
inneburit att den påverkan som en marknadsföringsaktivitet skall ta hänsyn till rubbas 
från grunden då miljön på Internet är i ständig förvandling. Då blir det intressant att 
studera hur användarna påverkas av den ständigt föränderliga miljön i sitt  användande 
av Internet i vardagslivet. 
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APPENDIX A 
Intervjuguiden 
 
 
1. Har du någon gång handlat genom alternativa kanaler som kataloger eller Internet? 
 
2. Du har alltså handlat genom katalog/internet, men vad var det du köpte? Har du köpt 

klädergenom katalog/Internet? (vid nej  fortsätt 2.b) 
 
b)  Var köper du kläder i så fall? 
 
3. a) Varför ville du köpa kläder genom katalog/Internet? Var det något som fick dig att  
    tveka? 
  
    b) Hur kommer det sig att du inte har köpt kläder på Internet trots att du handlat andra  
    saker på det sättet?  
 
4. Vad var viktigt i valet av katalogföretag/e-handelsbutik?  
 
5. Hur hittade du till katalogföretaget/e-handelssajten?  
 
6. Vad gjorde att du slog till och köpte?  
 
7. Vilka fördelar ser du med att köpa kläder genom katalog/Internet?  
 
8. Vilka nackdelar ser du med att köpa kläder genom katalog/Internet?  
 
9. Ser du några risker med att handla genom nätet än någon annanstans?  
 
10. Vad skulle e-butikerna kunna göra för att få dig att köpa kläder på nätet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  




