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Förord 

Ett stort tack till alla medverkande respondenter som bidrog med avgörande 
information till denna studie och till Friberg Translation för hjälp med 
korrekturläsning, råd och stöd. 

Även ett stort tack riktas till handledare, opponenter och andra som bidragit 
med bra vägledning och konstruktiv kritik under studiens gång.  
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Abstract 

Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly 
transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors 
that influence consumers to complete an impulsive purchase. 

Impulse purchases online account for approximately 40% of today’s total sales 
in e-commerce, and the fashion trade is currently in the middle of an essential 
increment. By creating an understanding for which factors that affect female 
consumers, who has been proven to be more inclined to fulfil impulsive 
purchases both in offline stores as well as online, companies can create 
competitive advantages and a consumer-oriented website design that supports 
and generates increased revenue. This kind of awareness and knowledge can 
also maintain world economy, as impulsive purchases are estimated to account 
for approximately 30-50% of total retail sales. 

The scope of this study is to investigate factors that affect female consumers’ 
impulse purchases of fashion goods online. Based on previous studies and 
theories by primarily Sundström et al. (2019), Wu et al. (2016), Styven et al. 
(2017) the study centres on the factors boredom, trust, flow, and impulse buying 
tendency (IBT) to investigate if there are any correlations between these factors. 

By conducting qualitative interviews, with women between the ages of 27 to 35, 
empirical data from real life was gathered for comparison with previous theories, 
with the scope of creating a basic understanding to be able to analyse if potential 
correlations exist between the earlier mentioned factors during the consumers’ 
impulsive buying processes. The results show that female consumers that are 
presumed as impulsive frequently tend to use online buying of fashion goods 
and accessories when bored. These consumers also show high levels of trust for 
the suppliers they choose to use and if the website design is deemed stimulating 
with a flowing buying process without obstacles, the chances for a completed 
impulse purchase increase. 

 

Keywords: Impulse buying, impulse purchase, online consumer behaviour, 
boredom, flow experience, website design, impulse buying tendency. 
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Sammanfattning  

Digitalisering växer i snabb takt vilket i sin tur har stor inverkan på e-handel 
som är i ständig förändring. Detta påverkar även konsumenternas beteende och 
vilka faktorer som påverkar dem till att genomför impulsiva köp.  

Impulsköp online står idag för cirka 40 % av all försäljning inom e-handel, och 
modehandeln är en av de branscher som idag är mitt inne i en revolutionerande 
tillväxt. Genom att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenter, vilket visat sig vara mer benägna att genomföra impulsköp vad 
gäller i så väl fysiska butiker som inom e-handel, kan företagen skapa 
konkurrensfördelar och en konsumentinriktad e-handelsdesign som 
upprätthåller och genererar ökade intäkter. Denna medvetenhet och kunskap 
kan även upprätthålla en del av världsekonomin då impulsköp antas stå för cirka 
30 - 50 % av all försäljning inom detaljhandeln.  

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenters impulsköp av modevaror online. Med utgångspunkt från tidigare 
studier och teorier av framförallt Sundström et al. (2019), Wu et al. (2016), 
Styven et al. (2017) fokuserar studien på faktorerna tristess, tillit och flöde samt 
impulse buying tendency (IBT) för att undersöka om några samband finns 
mellan dessa faktorer.  

Genom kvalitativa intervjuer, med kvinnor i åldrarna 27 till 35 år, samlades 
empiri från verkligheten för att jämföra med tidigare redogjorda teorier. Detta 
gjordes för att skapa en förståelse för att kunna analysera om eventuella 
samband finns mellan dessa tidigare nämnda faktorer under konsumenternas 
impulsiva köpprocesser. Resultatet av studie visar att kvinnliga konsumenter 
som antas vara impulsiva ofta tenderar att nyttja e-handel för köp av kläder och 
modevaror vid känsla av tristess. Dessa konsumenter har även stort förtroende 
för de e-leverantörer som de väljer att använda och om e-handelns design anses 
stimulerande med en flödande köpprocess utan några hinder ökar chansen att 
ett impulsköp genomförs.  
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer studien introduceras och läsaren ges en överblick genom en presentation 
av ämnet med hjälp av tidigare och aktuell forskning inom området. I en problemdiskussion 
kommer studiens kunskapsbidrag belysas och slutligen sammanfattas i studiens syfte.     

1.1. Problembakgrund  

Söndagar, i synnerhet mellan klockan 21 och 22, är den mest populära tidpunkt 
under veckan att shoppa online enligt Klarnas nya e-handelsrapport 
”Svenskarnas shoppingvanor på nätet” (Klarna 2019). I radioprogrammet Stil i 
Sveriges Radio P1 (Stil 2019) diskuterades i avsnittet ”Leda och tristess – 
modeshoppingens bästa vänner” varför just denna tidpunkt tycks vara den 
vanligaste tiden för online-shopping och vilka kopplingar som finns till känsla 
av tristess. I modern tid har vår flykt från tristess många gånger varit att shoppa 
(Stil 2019) och enligt en studie gjord av Sundström et al. (2019) tycks tristess 
vara en påverkande faktor vid impulsköp av just modevaror online. Impulsköp 
innebär ofta snabba, oplanerade beslut av mer emotionell än rationell karaktär 
och som av konsumenten upplevs vara positiv (Rook 1987). Resultatet från 
studien av Sundström et al. (2019) visar att många konsumenter shoppar på 
nätet för att de har tråkigt och att impulsköp online lindrade känslan av tristess.  

Handel som en betydande faktor för ekonomin är en av de aktiviteter som 
förändrats till följd av digitaliseringen. Under de senaste decennierna har 
spelreglerna för mänsklig aktivitet förändrats och många mänskliga handlingar 
har förflyttats till digitala plattformar (Svensk handel 2018). Sundström et al. 
(2019) menar att digitaliseringen även bidragit till att både konsumenter och 
erbjudanden förändrats. Det faktum att vi idag, genom ständig uppkoppling 
samt tillgång till och närvaro av sociala medier och e-handel, har möjlighet att 
använda online-shopping som en form av tidsfördriv vid tristess (Sundström et 
al. 2019). Enligt tidigare nämnda rapport från Klarna (2019) görs idag de flesta 
inköp via våra mobiltelefoner, där motiveringen till detta tycks vara att det går 
snabbare, är enklare och att det går att shoppa var som helst och när som helst. 
Detta gäller framförallt vid inköp av vardagsprodukter och varor till lägre pris 
(Klarna 2019) vilket också sannolikt förklara varför just kläder ofta köps av 
impuls online (Sundström et al. 2019). Enligt Svensk handel (2018) är 
modehandeln en av de branscher som idag är mitt inne i en revolutionerande 
och kraftigt ökande tillväxt vad gäller online-shopping.  
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Rapporten från Klarna (2019) visar även att kvinnor spenderar mer pengar och 
gör fler köp än män online, även om männen tycks ha ett högre snittvärde. 
Tidigare studier visar att kvinnor tenderar att vara mer benägna att genomföra 
impulsköp där produkter som kan förknippas med deras utseende och 
självkänsla är överrepresenterade (Dittmar et al. 1995). Utifrån detta blir därför 
studien om impulse buying tendency (IBT) av Styven et al. (2017) intressant. 
Resultatet från studien av Styven et al. (2017) visar att konsumenter med detta 
så kallade personlighetsdrag, högt IBT, tenderar att vara yngre kvinnor med 
högre frekvens av online-shopping. Denna konsumentgrupp har även ett större 
förtroende för e-leverantörer. De tycks även motivera sina impulsköp genom 
tillfredsställelse, det vill säga strävan efter nyheter, spänning och nöjet av att 
handla (Styven et al. 2017).  

Styven et al. (2017) hävdar även att konsumenter med högt IBT med större 
sannolikhet har förmågan att överge sina påbörjade online-varukorgar på grund 
av osäkerhet. Innan köpet slutförs börjar de fundera på om de verkligen behöver 
produkterna som de lagt i sin virtuella varukorg (Styven et al. 2017). Dessa 
konsumenter har, eventuellt på grund av tristess, använt online-shopping som 
en form av ”fönstershopping” som i sig skapat någon form av 
underhållningsvärde. Genom att erbjuda enkla, tydliga och flödande shopping- 
samt betalningsprocesser ökar troligtvis kundernas benägenhet att faktiskt 
slutföra köpet, enligt Wu et al. (2016). De anser även att impulsköp online 
handlar om både teknisk användning, tillit och förtroende men framförallt det 
upplevda flödet vid köpprocessen.  

1.2. Problemdiskussion  

Impulsköp i onlinesammanhang är idag ett växande fenomen och det finns 
många olikheter vad gäller liknande handling i de fysiska butikerna (Liu et al. 
2013; Zhang et al. 2018). Forskningen inom impulsköp online kan fortfarande 
anses vara i ett tidigt stadium angående vilka faktorer och psykologiska 
mekanismer som påverkar detta beteende (Shen & Khalifa 2012; Liu et. al 2013) 
ett exempel på studier som gjorts inom området är Moradi et al. (2012), som 
fann att känslor och emotioner har en viss påverkan vid impulsköp online. 
Denna tes har bland annat utvecklats i studien av Sundström et al. (2019) som 
kommit fram till att tristess är bidragande faktor till att konsumenter impulsivt 
konsumerar modevaror online.  

Flera studier angående hur webbplatsens design och virtuella upplevelse 
påverkar konsumenterna har även gjorts och till exempel menar Shen & Khalifa 
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(2012) att en engagerande och sällskaplig design som ökar interaktiviteten på 
webbplatsen kan stimulera och öka möjligheten till ett impulsivt köp. Liu et. al 
(2013) betonar vikten av användarvänlighet och Gao och Bai (2014) menar att 
en konsumentinriktad webbatmosfär genererar en positiv tillfredsställelse hos 
konsumenterna. Enligt Wu et al. (2016) är det snarare konsumenternas tillit och 
förtroende till e-leverantörerna och framförallt en flödande köpprocess som 
påverkar konsumenterna vid ett impulsköp online. Begreppet köpprocess 
innebär i följande studie förloppet från att konsumenten lockas in på e-handeln, 
söker efter varor, placerar produkter i varukorgen och fram till betalningen där 
köpet slutförs.  

Flera tidigare studier visar även att kvinnor och då framförallt yngre kvinnor, 
har större benägenhet för impulsköp (Rook 1987; Dittmar et al. 1995). Detta 
har även visat sig gälla i onlinesammanhang där kvinnor ofta tycks ha större 
förtroende till e-leverantörerna (Styven et al. 2017), men också i det syftet att de 
gärna impulsköper produkter som kan förknippas med deras identitet och 
utseende (Dittmar et al. 1995; Guy & Banim 2000). Kvinnor tenderar även att 
påverkas av socialt inflytande (Dittmar et al. 1995; Zhang et al. 2018) och 
behovet av att tillhöra en grupp (Sundström et al. 2019) 

Åsikter, teorier och tidigare studier skiljer sig åt vad gäller påverkande faktorer 
vid impulsköp online. Gao och Bai (2014) menar att det finns brist på kunskap 
om förhållandet mellan webbplatsens atmosfär och konsumenternas upplevelse 
av flöde samt om vilka faktorer som företagen kan kontrollera. Då 
digitaliseringen bidrar till ständig förändring (Sundström et al. 2019) möjliggörs 
utrymme för vidare studier kring vad som påverkar konsumenter vid impulsköp 
online.  

Eftersom människor inte längre tillåter sig att vara uttråkade, och därför ofta 
nyttjar sociala medier och e-handel som ett tidsfördriv finns ett intresse för hur 
konsumenter, som av tristess, lockas till impulsköp online även påverkas av hur 
webbsidans design och köpprocessens flöde ser ut. De tidigare studierna antyder 
att e-handelns design och atmosfär kan påverkar om konsumenterna lämnar sin 
virtuella varukorg eller om de faktiskt slutför impulsköpet (Shen & Khalifa 2012; 
Liu et al. 2013; Gao och Bai 2014; Wu et al. 2016).  

Eftersom tidigare forskning antyder att kvinnor tenderar att vara en 
dominerande konsumentgrupp vad gäller impulsköp (Rook 1987; Dittmar et al. 
1995), även i onlinesammanhang (Styven et al. 2017), kan det tyckas intressant 
att studera hur denna grupp anser sig påverkas av både tristess och webbplatsens 
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design. En sådan studie kan därför anses vara av intresse för att finna 
information och kunskap om vilka strategier ett företag bör använda sig av vid 
marknadsföring, samt hur köpprocessens uppbyggnad bör se ut för den aktuella 
konsumentgruppen.  

Trots den klimatdiskussion och överkonsumtion som råder är det ett faktum att 
handel utgör en mycket betydande faktor inom världsekonomin, då den 
procentuella ökningen av e-handel ständigt ökar (Svensk handel 2018) kan det 
uppfattas väsentligt att studera impulsköp eftersom den står för cirka 40 % av 
all e-handelsförsäljning (Liu et al. 2013). En ökad kunskap och förståelse för 
konsumenternas beteende samt upplevelser gällande impulsköp online kan 
utgöra konkurrensfördelar för e-handelsföretagen. Att vara ett konsumentdrivet 
företag kan anses vara en betydande konkurrensfördel för ett handelsföretag 
(Gao och Bai 2014), och genom att bibehålla och dra nytta av de impulsiva 
konsumenternas beteende och upplevelse kan ökade intäkter genereras men 
även upprätthålla världsekonomin.  

1.3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenters impulsköp av modevaror online. 

De frågeställningar som väglett denna undersökning är:  
1. Upplever kvinnliga konsumenter att de stundom använder impulsiv 

nätshopping av kläder för att undvika känslan av tristess?  
2. På vilket sätt kan e-handelsbutikernas utformning av design och 

processer påverka att kvinnliga konsumenter genomför ett impulsivt 
köp?  

3. Påverkar personlighetsdraget impulse buying tendency (IBT) kvinnliga 
konsumenters benägenhet till att konsumera via näthandel? 

  



 
11 

 

2. Teori          

Teorikapitlet inleds med en historisk bakgrund och definition av begreppet impulsköp. Vidare 
presenteras den sammanställda litteraturgenomgången med avsikt att redogöra för tidigare 
forskning kring de tre aktuella faktorer som anses påverka impulsiva köp online. Dessa 
faktorer är (1) tristess, (2) flödande och tilltalande köpprocesser och (3) impulsivitet.    

Impulsköp är sedan länge en stor forskningsfråga inom konsumentbeteende. 
Detta på grund av dess komplexitet och utbredning inom ett stort urval 
produktkategorier (Moradi et al. 2012; Rook 1987; Clover 1950), men även på 
grund av den omfattande närvaron i såväl fysiska butiker som inom e-handel 
(Liu et al. 2013). Nästan 90 % av alla konsumenter anser sig köpa på impuls 
emellanåt och impulsköpen antas stå för 30 - 50 % av all försäljning inom 
detaljhandeln. Inom e-handeln kategoriseras cirka 40 % av alla intäkter som 
impulsköp (Liu et al. 2013).  

Den tidigare forskning som grundades av Clover (1950) fokuserade enbart på 
fenomenet impulsköp och på att definiera vad det faktiskt innebar. Denna 
forskning innefattar endast oavsiktliga och oplanerade inköp. Detta har flertalet 
andra forskare opponerat eftersom de anser att impulsköp kan vara planerade, 
men att det däremot saknas en specifik tidpunkt för köp, vilket gör att inköpet 
kan genomföras impulsivt (Stern 1962; Rook 1987). Den senare forskningen 
med Rook (1987) i spetsen har även studerat vilka faktorer som påverkar 
konsumenterna och varför dessa impulsiva köp faktiskt genomförs. Idag är 
detta oplanerade och plötsliga köpbeteende återigen en högst aktuell 
forskningsfråga i och med de olikheter som finns inom offline- och online-
sammanhang (Zhang et al. 2018). 

Den definition av impulsköp som idag dominerar och återkommer inom 
området myntades ursprungligen av Rook (1987). Vid impulsköp upplever 
konsumenterna en plötslig, ofta kraftfull och ihållande lust, att köpa någonting. 
Denna impuls är av en mer emotionell snarare, än rationell karaktär och kan 
därför stimulera en känslomässig konflikt. Impulsköp tenderar att vara spontana 
upplevelser som sker med minskad hänsyn till dess konsekvenser, vilket även 
innefattar snabba beslut som stör konsumentens normala beteendemönster 
(Rook 1987).  

Tidigare forskning visar att impulsköp kan påverkas av en mängd olika faktorer 
där framförallt Stern (1962) klassificerat och karaktäriserat ett flertal. Däremot 
menar Sundström et al. (2019) att digitaliseringen bidragit till att både 
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konsumenter och erbjudanden hela tiden förändras, vilket även innefattar vilka 
faktorer som påverkar impulsköp. 

Även om forskningen är i ett tidigt stadium kan impulsköp online anses ha blivit 
ett populärt fenomen (Shen & Khalifa 2012) då kunskapen om vilka 
psykologiska mekanismer som ligger till grund för det impulsiva köpbeteendet 
online har varit begränsad (Liu et. al 2013). Flertalet senare studier har undersökt 
olika faktorers roll vid impulsköp inom e-handeln och funnit att känslor och 
emotioner har stark inverkan vid denna form av köpbeteende (Moradi et al. 
2012). Exempelvis betonar Sundström et al. (2019) hur tristess tycks vara en 
påverkande faktor vid impulsköp av modevaror online. Då tidigare studier visar 
att yngre kvinnor är den grupp som utför flest impulsköp, där deras köp tenderar 
vara kopplade till deras utseende eller självkänsla (Dittmar et al. 1995) bör detta 
sättas i kontext med studien av Styven et al. (2017) angående teorin om IBT.  

Flera studier har även undersökt systemets roll vid impulsköp inom e-handeln 
(Shen & Khalifa 2012). Dessutom indikerar studien av Liu et. al (2013) att 
användarvänliga, visuellt tilltalande och produkttillgängliga webbplatser är 
viktiga faktorer för att påverka impulsköp online. Detta stöds till viss del även 
av Wu et al. (2016) som beskriver att konsumenternas förtroende och tillit till e-
leverantören, men framförallt vikten av flödet vid en köpprocess, är påverkande 
faktorer. 

2.1. Tristess 

Impulsköp är som tidigare nämnt oplanerade och saknar kognitivt övervägande 
och de kan utlösas av att konsumenten på något sätt kommer i kontakt med en 
produkt (Rook 1987). Denna spontana handling kan resultera i skuld, ånger och 
missnöje men impulsköp kan även ha flera positiva aspekter som uppfyller 
känslor av njutning, spänning, glädje och entusiasm. Flera tidigare studier 
indikerar att starka känslor har en påverkande effekt vid impulsköp (Rook 1987; 
Moradi et al. 2012) och Sundström et al. (2019) betonar hur tristess anses vara 
en inverkande faktor vad gäller impulsiva köpbeteenden online. 

Sundström et al. (2019) beskriver hur tristess påverkar konsumenter till 
impulsköp och identifierade två dimensioner: (1) response to triggers och (2) a 
contextualized totality.  

Enligt första dimensionen undviker konsumenterna situationer av tristess i 
vardagen, till exempel när de åker buss, står i kö och så vidare, genom att 
impulsivt köpa mode online. Vilket stöds av studien gjord av Studak och 
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Workman (2004) som visar att universitetsstudenter tenderar att konsumera 
modevaror genom e-handel medan de är uttråkade. Enligt Sundström et al. 
(2019) beskrivs konsumenterna i denna dimension bäst som modeföljare med 
stort engagemang i modevaror och förknippar dessa varor med känslor och 
identitet. Detta förefaller gälla framförallt kvinnor som visat sig vara mer 
benägna att genomföra impulsköp av produkter som kan förknippas med 
utseende och självkänsla (Dittmar et al. 1995). Många kvinnor tycks även knyta 
sin identitet till de kläder som de använder och under köpprocessen visualiserar 
och föreställer de sig hur de kommer att se ut i kläderna (Guy & Banim 2000). 
Impulsköp kan på detta sätt användas som en verklighetsflykt av 
konsumenterna och för att söka tillfredsställelse i materiella ting (Sundström et 
al. 2019). Vad gäller detaljhandelsvaror, som till exempel kläder, konsumeras de 
inte enbart för sina funktionella fördelar utan också för att symbolisera smak, 
livsstil och identitet hos konsumenterna (Dittmar et al. 1995). 

Känslan av tristess hos konsumenterna i den första dimensionen antas även vara 
kopplad till en önskan om förändring av till exempel livsstil och för att sänka 
frustrationen (Sundström et al. 2019). När konsumenterna lider av tristess, är 
uttråkade samt upplever monotoni och frustration kan ett impulsivt agerande 
ses som en hanteringsmekanism (Studak och Workman 2004) där även 
onlinebutikernas atmosfär har påvisats vara en bidragande funktion för att 
undvika förnimmelsen av dessa känslor (Sundström et al. 2019). Genom att 
erbjuda konsumentinriktade webbatmosfärer kan konsumentens 
tillfredsställelse förbättras (Gao & Bai 2014) och en virtuell upplevelse under 
köpprocessen tycks stimulera konsumenter och på så sätt öka chansen till 
impulsköp online (Shen & Khalifa 2012). Dagens digitalisering medför även att 
konsumenter ständigt exponeras för annonser och erbjudanden via till exempel 
sociala medier, och enligt Sundström et al. (2019) triggas de av faktorer som 
pris, enkel åtkomst och fria leveranser. Konsumenterna ersätter således känslan 
av tristess med positiva känslor, som till exempel nöje under köpprocessen, men 
även med chansen till en bra affär.  

I den andra dimensionen framtagen av Sundström et al. (2019) antas 
konsumenterna tillhöra den så kallade multi-screengenerationen, som dagligen 
exponeras för flera skärmar samtidigt. Dessa konsumenter tycks föredra kvällar 
och söker således ett ögonblick av ensamhet innan läggdags för eventuella 
impulsiva inköp online. Vid den aktuella handlingen av impulsköp hade 
konsumenterna inget särskilt fokus på en skärm, utan deltog i andra aktiviteter 
samtidigt och var därför inte engagerade eller fokuserade på köpprocessen i sig. 
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De utmanades istället av social identitet, att tillhöra en specifik grupp och en 
känsla av meningslöshet, via sociala medier (Sundström et al. 2019).  

Det sociala inflytande genom exempelvis onlinerecensioner har visat sig påverka 
konsumenters impulsiva köpbeteende online (Zhang et al. 2018). När 
konsumenterna bläddrar igenom olika typer av sociala kanaler och påverkas av 
de recensioner och erbjudanden som finns (Zhang et al. 2018) kan ett behov av 
tillhörighet uppkomma och impulsköpbeteendet kan därför bli brådskande 
menar Sundström et al. (2019). Genom att köpa nya kläder kan konsumenter 
visuellt visa sin identitet (Guy & Banim 2000) och detta är enligt Dittmar et al. 
(1995) särskilt vanligt bland kvinnor som genom att köpa en produkt försöker 
flytta sitt faktiska jag närmare ett föreställande, mer idealt, jag. Många kvinnor 
besitter en medvetenhet och använder aktivt sina kläder för att skapa, avslöja 
och även dölja vissa aspekter av sin identitet (Guy & Banim 2000). Kvinnor 
anses även vara mer känslostyrda och relaterar till högre grad till social identitet 
när det kommer till impulsköp (Dittmar et al. 1995). 

Konsumenterna i den andra dimensionen anses också kunna stimuleras av 
flödet i köpprocessen och bidra till ett ökat värde av tillfredsställelse och känsla 
av tillhörighet (Sundström et al. 2019) och därför blir förståelsen för systemets 
roll allt mer viktig vid impulsköp online (Shen & Khalifa 2012).  

2.2. Tillit och flöde  

I det inledande skedet av e-handelns utveckling, där det främst fokuserats på 
information och nyttobetonade värden, står idag impulsköp för en stor del av 
onlineförsäljningen (Shen & Khalifa 2012). På grund av den utbredning av e-
handel som varit har investeringarna i onlinebutiker vuxit snabbt (Shen & 
Khalifa 2012) och genom digitaliseringens frammarsch och konsumenternas 
tillgänglighet till e-handeln, ökar möjligheten till impulsiva inköp online 
(Sundström et al. 2019). Den nya teknologin kan ses som en resurs för att 
maximera engagemang och skapa mervärde till konsumenternas köpupplevelse 
(Colombi et al. 2018).  

Enligt Zhang et al. (2018) kan det vara så att konsumenter endast köper på 
impuls på grund av e-handelns design. Tidigare studier visar att genom att 
erbjuda designfunktioner som ökar interaktiviteten och livligheten på en 
webbplats, som bidrar till en mer engagerad och sällskaplig virtuell upplevelse 
för konsumenterna, kan möjligheterna till impulsiva köp online förbättras (Shen 
& Khalifa 2012). Om en webbplats upplevs användarvänlig och visuellt 
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tilltalande kommer konsumenten med större sannolikhet att göra en positiv 
utvärdering och därmed genomföra ett impulsköp (Liu et al. 2013). Genom att 
utforma och leverera en konsumentinriktad webbatmosfär kan köpbeteendet 
hos konsumenterna påverkas positivt och tillfredsställelsen förbättras (Gao och 
Bai 2014). Enligt Wu et al. (2016) påverkas impulsköp online av både teknisk 
användning, tillit och förtroende men framförallt av upplevelsen av flödet vid 
själva köpprocessen. 

Förtroende och trovärdighet är vanliga element för att minska den sociala 
komplexitet och de upplevda risker som finns vid onlineköp (Wu et al. 2016). 
Wu et al. (2016) menar att genom att tillhandahålla och kommunicera säkra 
webbplatser och betalningssystem samt bygga upp och upprätthålla ett starkt 
rykte, ökar möjligheterna för impulsköp. Den trovärdighet som e-
leverantörerna förmedlar spelar en avgörande roll för att bygga upp 
konsumenternas förtroende och vilka förväntningar konsumenterna har på de 
produkter eller tjänster som de köper. Konsumenternas förtroende gör dem 
också sårbara för e-leverantörerna och några av de viktigaste indikationerna för 
att skapa förtroende är bland annat en positiv tro på att e-leverantörerna är 
sanningsenliga och på att de är kompetenta att genomföra korrekta online-
transaktioner för konsumenterna (Wu et al. 2016). Vid impulsiva köp, som 
betecknas vara ett oplanerat köp som bryter det normala beteendemönstret 
(Rook 1987), finns tydliga skillnader mot planerade köp vad gäller det direkta 
inflytandet för förtroende till e-leverantörerna (Wu et al. 2016). De konsumenter 
som upplever ett stort förtroende och tillit till e-leverantörer är mer benägna att 
slutligen genomföra köpet menar Wu et al. (2016).  

Positiva utmaningar som till exempel att söka efter produkter eller tjänster med 
högre kvalitet till lägre kostnad kan påverka konsumenternas känslomässiga 
upplevelse (Wu et al. 2016). Dagens konsumenter förstår vikten av och kan 
utnyttja de fördelar som onlinebutikerna erbjuder genom till exempel effektiva 
navigations- och sökmekanismer för att hitta rätt produkt eller tjänst till ett bra 
pris. Detta menar Wu et al. (2016) bidrar till att konsumenterna kan fokusera 
mer på att njuta av det flöde som erbjuds via onlinebutiken istället för att bygga 
upp ett beteende för att köpa produkter impulsivt. De egenskaper som 
härstammar från miljöpsykologin och anses vara viktiga för att förklara det 
upplevda flödet tycks vara koncentration samt den kontroll och njutning som 
konsumenterna upplever (Wu et al. 2016). Även så kallade feedbackkoder 
främjar konsumenternas koncentration på uppgiften och ger dem en känsla av 
kontroll, enligt Guo och Klein (2009). Exempel på dessa feedbackkoder är att 



 
16 

 

tydligt visa för konsumenten om deras ”lägg till i kundvagn”-handling varit 
framgångsrik, men även tydliga visningar av innehållet i kundvagnen. För mer 
komplicerade uppgifter som att ställa in återkommande direktbetalningar är 
feedback troligen ännu viktigare (Guo & Klein 2009) då förkortade 
tillvägagångssätt vid köpprocessen tycks påskynda och öka möjligheten till ett 
genomfört impulsköp online (Shen & Khalifa 2012). Genom relevant 
exponering och miljöstimulering kan det impulsiva köpbeteendet utlösas menar 
Liu et al. (2013), och om konsumenterna känner sig självsäkra och bekväma vid 
köpupplevelsen, kommer de med större sannolikhet även njuta mer av den (Wu 
et al. 2016). Självsäkerheten kan även bidra till en positiv känsla som i sin tur 
leder till fler impulsköp, enligt Wu et al. (2016).  

Guo och Klein (2009) menar även att en god förståelse för vilket syfte 
konsumenterna har vid sitt webbplatsanvändande är viktigt för att kunna 
designa webbplatser och system utefter deras mål. Till exempel har vanligtvis 
konsumenter som köper mode online ett av två mål. För det första kan de vara 
inriktade på en viss produkt, och för det andra kan de vara mindre fokuserade 
och på sätt och vis leta efter nya modetrender. Konsumenterna kan naturligtvis 
sträva efter båda dessa mål samtidigt och därför kan det ses som en fördel om 
företagen kan utforma anpassade webbplatser för att hjälpa konsumenterna att 
uppnå sitt sina mål via olika vägar (Guo & Klein 2009).  

Däremot tenderar konsumenter att ha olika grad av impulsivitet (Liu et al. 2013), 
till exempel tenderar många yngre kvinnor vara mer impulsiva (Styven et al. 
2017) och därför kan anpassade försäljningsstrategier för dessa konsumenter 
bidra till en ökad impulsiv försäljning online (Liu et al. 2013).  

2.3. Impulse buying tendency (IBT)  

Om handlingen av impulsköp avser spontana köpbeslut under själva 
köpprocessen och inte ses som ett permanent tillstånd, betraktas IBT vara ett 
kroniskt personlighetsdrag. Detta personlighetsdrag innefattar spontana och 
plötsliga uppmaningar om att göra ett köp samt tendenser att agera mot dessa 
krav (Styven et al. 2017).  Konsumenter med högt IBT tenderar att snabbt 
bekräfta och svara på de köpimpulser som uppstår, detta på grund av sin 
benägenhet för otillbörligt tänkande, mottaglighet för plötsliga och oväntade 
köpidéer samt uppmaningar av löften om omedelbar tillfredsställelse.  
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Impulsköp har i flera tidigare studier associerats till uttrycket consumer 
impulsiveness (CI) (Rook 1987; Puri 1996; Moradi et al. 2012; Liu et al. 2013) 
som antyder att konsumenter besitter olika nivåer av impulsivitet. Till följd av 
impulsköpens utbredning i onlinesammanhang (Zhang et al. 2018) kan däremot 
studien av Styven et al. (2017) gällande teorin om IBT anses relevant. Denna 
teori grundas i att impulsivitet är ett personlighetsdrag hos konsumenter, även 
om impulserna i sig kan vara mer kontextspecifika. Studien utgick ifrån en 
specifik produkttyp (mode), och en kontext (online-shopping) där mode och 
kläder anses tillhöra en hedonisk produktkategori som sannolikt framkallar 
emotionella reaktioner och därmed stimulerar impulsköp online (Styven et al. 
2017).   

Styven et al. (2017) menar att konsumenter med högt IBT tenderar att vara yngre 
och i högre grad kvinnor. Detta överensstämmer med tidigare studier om att 
yngre kvinnor visat sig vara den grupp som utför flest impulsköp (Dittmar et al. 
1995) och även Liu et al. (2013) belyser det faktum att impulsköpare ofta 
tenderar att vara under 35 år. Konsumenter med högt IBT tycks vara mer 
frekventa användare av e-handel (Styven et al. 2017), vilket även Liu et al. (2013) 
anser då personer som konsumerar via e-handel tenderar att vara mer impulsiva 
än personer som inte utnyttjar denna form av konsumtion. Dessa konsumenter 
tenderar även att ha ett starkare förtroende för e-leverantörerna och uppfattar i 
större utsträckning, än de med lågt IBT, e-handel och onlinemiljön som en 
lämplig och gynnsam plats för konsumtion (Styven et al. 2017). Mycket 
impulsiva konsumenter anses vara mer benägna att skapa ett behov av att köpa 
utifrån sitt agerande online (Zhang et al. 2018) och konsumenter med högt IBT 
tycks ha starkare tro för att både juridiska och tekniska strukturer arbetar för att 
skydda kunder från förlust online (Styven et al. 2017).  

Tillfredsställelse, det vill säga strävan efter nyheter, spänning och nöjet av att 
handla, anses även motivera konsumenter med högt IBT. De tycks även ha 
större avsikt att konsumera mode och kläder genom att nyttja e-handeln och har 
även i högre utsträckning använt denna form av konsumtion i jämförelse med 
konsumenter med lågt IBT (Styven et al. 2017). Detta bör kunna sättas i kontext 
med studien av Sundström et al. (2019) som menar att tristess bidrar till ökad 
impulsiv konsumtion av modevaror online.  

Samtidigt hävdar Styven et al. (2017) att konsumenter med högt IBT med större 
sannolikhet överger sina påbörjade online-varukorgar på grund av osäkerhet. 
Med tanke på impulsköpets känslomässiga karaktär (Rook 1987) har 
impulsiviteten visat sig gå båda vägar då dessa konsumenter innan de slutför 
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sina köp börjat fundera på om de verkligen behöver produkterna som de lagt i 
sin virtuella varukorg (Styven et al. 2017).  Wu et al. (2016) menar att de 
konsumenter som har ett stort förtroende och tillit till e-leverantörerna är mer 
benägna att slutligen genomföra köpet och att även flödet i köp- och 
betalningsprocessen kan påverka vid osäkerhet. Kukar-Kinney och Close (2010) 
menar att den virtuella varukorgen kan användas för att söka, utvärdera, jämföra 
alternativ och konsumera online men den kan också användas som 
underhållning och nöje. Många konsumenter tycks använda sin virtuella 
varukorg för ”fönstershopping” och underhållningsvärdet, vilket innebär att de 
är uttråkade eller letar efter ett nöje, och inte som ett faktiskt inköpsverktyg 
(Kukar-Kinney & Close 2010).  

Däremot behöver inte övergivna online-varukorgar nödvändigtvis vara förlorad 
försäljning då konsumenter med högt IBT spenderar mer tid och sannolikt 
besöker onlinebutikerna mer frekvent än andra, enligt Styven et al. (2017). 
Många företag utnyttjar idag kunddata och databasmarknadsföring och skickar 
på så vis påminnelser och specialerbjudande till bland annat de kunder som 
avbrutit sitt köp, vilket i sin tur kan leda till att de återvänder till e-handeln och 
genomför ett nytt impulsköp. Det är även högst troligt att de impulsiva 
konsumenter som fullföljt ett onlineköp återvänder till samma e-leverantör 
(Styven et al. 2017).  
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3. Metod  

Följande kapitel presenterar det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens syfte. 
Val av metod, urval, datainsamling och dataanalys förklaras och en trovärdighetsdiskussion 
samt källkritiska aspekter presenteras.  

3.1. Metodval 

För att uppnå studiens syfte, att undersöka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenters impulsköp av modevaror online, valdes en kvalitativ 
forskningsmetod.  

Vid kvalitativt inriktad forskning läggs stor vikt vid insamling och analys av data 
och forskaren själv är en viktig del av dessa processer, enligt Bryman och Bell 
(2013).  Den kvalitativa forskningen fokuserar mer på ord, vad någon har att 
säga, till skillnad från kvantitativ forskning där siffror har en större betydelse 
och datainsamlingen ofta sker genom mätningar av något slag. Även om 
kvalitativa forskningsmetoder till större del är inriktade på generering och inte 
på prövning av teorier, finns exempel där kvalitativt inriktad forskning använts 
för att pröva och inte för att generera en teori (Bryman & Bell 2013). Följande 
studie kan därför anses vara deduktiv där utgångspunkten ligger i teorin och på 
tidigare empiriska rön och där förväntningar om hur någonting ser ut stämmer 
överens med verkligheten (Jacobsen 2002).  

En kvalitativ forskning har i regel som avsikt att undersöka hur människor tolkar 
och förstår en given situation (Jacobsen 2002). Utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv valdes denna metod då syftet med studien är att försöka se samband 
mellan olika faktorer genom att sätta sig in i hur andra människor tänker och 
hur de upplever situationer av impulsköp av modevaror online. Thurén (2007) 
menar att genom förståelse och igenkänning kan människor sätta sig in i hur 
andra människor tänker, känner och upplever specifika situationer. Utifrån detta 
kommer datainsamlingen i denna studie bestå av kvalitativa intervjuer.  

Kvalitativa och ingående intervjuer kan vara resurskrävande vilket kan ses som 
en nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden (Jacobsen 2002). Generellt 
innefattar denna metod ett fåtal respondenter vilket kan bli ett problem med 
representativiteten, vilket i sin tur leder till generaliseringsproblem. Fördelar 
med en kvalitativ ansats är öppenhet där stor vikt ligger vid detaljer, nyanser och 
det unika hos varje respondent. Forskaren påtvingar inte respondenterna fasta 
frågor med fasta svarsalternativ utan ger möjlighet för egna tolkningar och 
utsvävningar. Denna metod är också flexibel då utgångspunkten är en 
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problemställning som ska belysas men där processen är interaktiv. Detta innebär 
att problemställning och datainsamlingsmetod kan ändras under studiens gång 
och gränserna mellan forskningsprocessens olika faser blir därför flytande 
(Jacobsen 2002). 

3.2. Urval  

För en kvalitativ metod bör urvalet av respondenter göras utifrån vilken sorts 
information studien har till avsikt att komma fram till, enligt Jacobsen (2002). 
Därför anses ett medvetet val av respondenter vara en fördel (Jacobsen 2002), 
men på grund av den korta tidsram som finns för följande studie valdes de åtta 
respondenterna genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Vilket innebär personer 
som finns i närheten och tillgänglig för forskaren (Bryman & Bell 2013). Denna 
urvalsstrategi tillhör de som ofta kallas icke-sannolikhetsurval där flera olika 
risker finns. En av de vanligaste riskerna för denna urvalsprocedur är att det kan 
blir ett systematiskt snett urval, vilket innebär att relevanta grupper inte alls 
kommer med i studien (Jacobsen 2002). Resultatet från ett bekvämlighetsurval 
kan omöjligt generaliseras då detta stickprov av respondenter med stor 
sannolikhet inte kan vara representativt för hela populationen (Bryman & Bell 
2013). Detta bör därför finnas i åtanke vid arbete och analys av resultatet för 
studien.  

Då yngre kvinnor, enligt tidigare studier, visat sig vara den grupp som utför flest 
impulsköp (Dittmar et al. 1995) blir de målgrupp för denna studie. Kvinnor 
tycks även ha större förtroende för e-leverantörer, i högre grad tillhöra gruppen 
med högt IBT samt vara mer frekventa användare av online-shopping (Styven 
et al. 2017). Det har även konstaterats att kvinnor främst utför impulsköp som 
bidrar till deras utseende och självkänsla (Dittmar et al. 1995). Urvalet till 
följande studie består därför av åtta respondenter tillhörande gruppen svenska 
kvinnor mellan 27 och 35 år.  

3.3. Datainsamlingsmetod  

3.3.1. Litteraturundersökning  

För att få kunskap om tidigare forskning inom ämnet genomfördes en 
litteraturgenomgång. Detta gjordes genom att kritiskt studera och granska 
existerande litteratur inom det aktuella området. Den huvudsakliga teorin som 
använts grundas på studiens syfte, se kapitel 1.3, och bestod till största del av 
vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar har sökts fram genom 
Karlstads universitets databaser Business Source Premier och Scopus samt 
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Google Schoolar. För de aktuella artiklarna var inklusionskriterierna att de skulle 
relatera till studiens syfte, vara peer-reviewed och huvudsakligen publicerade 
mellan år 2000 och 2019. Då konsumentbeteende och impulsköp är ett länge 
studerat område användes ett fåtal äldre artiklar för att belysa de tidigare 
aspekterna samt dess förändring och innovation eller påvisa dess långvarighet 
genom bekräftelse från andra, nyare studier.  

En litteraturgenomgång utgör ofta grunden för studiens val av utformning, 
forskningsdesign och ger ett berättigande till de forskningsfrågor som används 
(Bryman & Bell 2013). Resultatet från den genomförda litteraturgenomgången 
sammanställdes och återfinns under teorikapitlet i denna studie och användes 
sedan för att jämföra, argumentera och diskutera den empiriska information 
som framkom i följande intervjuer.  

3.3.2. Intervjuer  

Empiri från den kvalitativa undersökningen samlades in i form av 
semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer har både 
respondenter och intervjuare större utrymme att fritt associera och forma 
intervjun beroende på hur samtalet fortlöper och blir därför mer flexibelt 
(Bryman & Bell 2013).  

Under semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren använda en lista över 
förhållandevis specifika teman där frågorna inte behöver komma i samma 
ordningsföljd utan anpassas efter situationen och beroende på hur 
respondenterna väljer att svara på frågorna (Bryman & Bell 2013). Utifrån detta 
utformades en intervjuguide, se bilaga, där frågorna kategoriserades utifrån de 
forskningsfrågor som vägleder denna studie. Vad gäller intervjufrågor menar 
Bryman och Bell (2013) att slutna frågor är mindre krävande för respondenterna 
än öppna frågor. De sistnämnda kräver mer utförliga förklaringar vilket bidrar 
till att få ett djup i respondenternas svar vilket inte fås om bara slutna frågor 
ställs (Bryman & Bell 2013). Därför valdes både öppna och slutna frågor till 
intervjuguiden där stor vikt lades vid förberedelserna för att få välformulerade 
frågor. Med hjälp av välformulerade slutna frågor kan bearbetningsprocessen 
underlättas av den data som samlas in under intervjuerna. De öppna frågorna 
formulerades med syfte att göra det möjligt att fördjupa respondenterna i sina 
svar vilket även ger möjlighet att ställa följdfrågor till vad som känns oklart eller 
vad som anses relevant.  
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Samtliga av studiens åtta intervjuer gjordes genom ett personligt möte där 
respondenterna själva fick välja den plats och tidpunkt som passade dem. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades enligt de rutiner och restriktioner 
som finns från Karlstad universitet.  

3.3.3. Respondenter  

Tabell 1: Medverkande respondenter i studien. 
 Ålder Yrke/Sysselsättning Anser sig vara impulsiv  

1 27 Logistiker Nej 

2 33 Personlig assistent Ja 

3 30 Vårdadministratör  Ja, till viss del 

4 28 Frisör Ja 

5 31 Sjuksköterska Ja, till viss del 

6 31 Privatrådgivare Nej 

7 35 Förskollärare Nej 

8 30 Ekonomiassistent Ja 

3.4.  Dataanalys 

Med godkännande från samtliga respondenter spelades intervjuerna in och 
transkriberades i direkt anslutning till varje genomför intervju.  Inspelning och 
transkribering underlättar en noggrann analys av vad personerna sagt och 
intervjuaren har möjlighet att upprepade gånger gå igenom de svar som fåtts 
under intervjuerna (Bryman & Bell 2013). Efter att samtliga åtta intervjuer 
genomförts och transkriberats lästes de igenom i sin helhet ett flertal gånger 
innan en kodningsprocess startade. Genom att söka nyckelord samt markera 
relevanta och intressanta begrepp, påståenden och reflektioner från 
respondenterna i funna data kunde texten reduceras till det som upplevs vara av 
betydelse för studien. Data kategoriserades utifrån undersökningens 
frågeställningar för att slutligen kunna uppnå studiens syfte genom att jämföra 
och sammanställa respondenternas svar.  

På grund av den välstrukturerade intervjuguiden som gjorts var bearbetningen 
av insamlade data relativt okomplicerad och all relevant data kunde brytas ner 
samt vävas samman i en löpande text under respektive kategori. Denna analys 
och sammanhängande beskrivning av resultat redogörs i kapitel 4. Empiri och 
resultat.  
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Slutligen erbjöds samtliga respondenter att läsa igenom sammanfattningen av 
intervjuerna för att ge dem möjlighet att göra ändringar eller kompletteringar 
om de ansåg att något saknades eller om något inte tolkats korrekt.  

3.5. Trovärdighetsdiskussion  

Trovärdighet och verifiering är avgörande inom all forskning. Två viktiga 
begrepp som tas upp i samband med trovärdighet inom kvalitativ forskning är 
validitet och reliabilitet. I kvalitativ forskningskontext handlar reliabilitet om 
tillförlitlighet, att mätningarna är utförda på rätt sätt och i vilken utsträckning 
resultatet kan upprepas (Thurén 2007). Detta kan under kvalitativa intervjuer 
vara svårt att uppnå då forskaren är nära involverad i både insamling samt analys 
av data och blir därför en viktig del av forskningsinstrumentet (Bryman & Bell 
2013). Validitet innefattar huruvida det som är avsett att mätas också mäts och 
om noggrannhet och precisionen angående insamlade data (Thurén 2007).  

Vid kvalitativa undersökningar anses det ibland vara problematiskt att uppfylla 
dessa kriterier eftersom det till exempel inte går att ”frysa” en social miljö och 
det sociala samspelet mellan intervjuaren och respondenterna (Bryman & Bell 
2013). Detta kan ses som ett problem även i denna studie då den kvalitativa 
empirin samlades in genom personliga intervjuer. Alla människor är olika och 
även om respondenterna är få kan inga garantier göras för att förutsättningarna 
eller situationerna ser ut eller upplevs på samma sätt av samtliga respondenter. 
Från det hermeneutiska perspektivet där igenkänning och empati ses som en 
viktig kunskapskälla handlar det snarare om att förstå och sätta sig in i hur andra 
människor tänker, än att faktiskt mäta något (Thurén 2007). Genom att förstå 
kan forskaren tolka andra människors personlighet, handlingar och resultat av 
människors agerande. Det är däremot viktigt att sätta in det som tolkas i rätt 
kontext då resultatet av tolkningarna kan påverkas av forskarens egna 
värderingar, minnen och förståelser (Thurén 2007). I intervjusituationen kan 
detta även leda till så kallad ”bias”, skevhet, som innebär att forskaren har 
förutfattade meningar eller upplever en mättnad och redan innan intervjun 
bestämt sig för vad respondenten kommer att svara (Bryman & Bell 2013).  

För att gynna studiens reliabilitet har samma intervjuguide använts vid samtliga 
intervjuer, även om möjligheten för flexibilitet funnits. Intervjuerna har även 
spelats in och transkriberats för att sedan kunna läsas igen vilket underlättar 
under kodning och databearbetning. För att främja studiens validitet har 
studiens teoretiska ramverk använts som grund för formulering av 
intervjuguiden. Samtliga respondenter har även erbjudits att läsa igenom 
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transkriberingen från sina enskilda intervjuer och även sammanställningen av 
alla intervjuerna för att bekräfta att tolkningen varit korrekt och för att undvika 
eventuella misstolkningar och snedvridningar.   

3.6. Källkritiska aspekter   

Genom att använda olika typer av data kan källorna kontrolleras och ge stöd till 
varandra och därmed styrka det framkomna resultatet (Jacobsen 2002). I denna 
studie kombineras därför primär- och sekundärdata eftersom de då kan ställas 
mot varandra för att uppnå spännande kontrasteffekter.  

Primärdata är den data som kommer direkt från informationskällan vilket 
innebär att upplysningarna kommer från den eller de personer som det gäller 
(Jacobsen 2002). Denna insamling kan göras genom till exempel intervjuer och 
är ofta anpassad för en speciell problemställning (Jacobsen 2002). Sekundärdata 
däremot består av information som tidigare samlats in av andra, ofta för annat 
ändamål (Jacobsen 2002). Vid användande av denna data krävs det en källkritisk 
attityd vilket innebär att utvärdera sanningsfaktorerna i källorna, enligt Thurén 
(2007). Därför bör reflektioner göras kring vart uppgifterna kommer ifrån, vem 
som samlat in dem och hur trovärdiga de anses vara (Jacobsen 2002). I denna 
studie kommer sekundära data från vetenskapliga artiklar, där samtliga är peer-
reviewed, och i flera aspekter styrker de varandra vilket minimerar risken för att 
teorin ska ha låg sanningsfaktor. 
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4. Empiri och resultat 

I detta kapitel redogörs och redovisas studiens insamlade data som erhållits via kvalitativa 
intervjuer. Empirin sammanställs i en löpande text och kategoriseras i tre underrubriker för 
att förtydliga resultatet för de aktuella påverkande faktorerna: tristess, flödande och tilltalande 
köpprocesser samt impulsivitet.   

Samtliga intervjuer inleddes med att fråga respondenterna om de anser sig vara 
impulsiva, vilket de själv fick tolka vad det innebar. Av de åtta intervjuade 
svarade tre personer snabbt och tydligt ja, att de är impulsiva i alla typer av 
sammanhang. Tre av respondenterna svarade nej, medan två svarade att de till 
viss del ansåg sig vara impulsiva beroende på sammanhang. Dessa svar visade 
sig ha tydlig inverkan på hur respondenterna svarade på resterande frågor under 
intervjun.  

4.1. Tristess  

Under intervjun ställdes frågan om respondenterna ofta använder sociala medier 
och/eller e-handel som ett tidsfördriv vid tristess och om de då vid ett sådant 
tillfälle genomfört ett impulsköp av modevaror. Personerna som ansåg sig vara 
impulsiva, även de som till viss del ansåg sig vara det, svarade att de definitivt 
använde både sociala medier och e-handel som tidsfördriv när de känner sig 
uttråkade. Dessa personer har även flertalet gånger genomfört ett impulsköp av 
modevaror för att råda bot på känslan av tristess. Detta sker oftast hemma, i 
sängen eller soffan, på kvällen men ibland även under raster eller lugna perioder 
på jobbet. De två personer som arbetar inom vården menade att det ofta kunde 
ske kvälls- nattetid på jobbet när de inte hade något annat att göra. De impulsiva 
respondenterna menar att ett köp via e-handel egentligen skulle kunna ske var 
som helst när ett tillfälle ges i vardagen eftersom processen i sig går snabbt.  

Respondenterna som inte ansåg sig vara impulsiva menade att de definitivt 
använde sociala medier som tidsfördriv vid tristess, däremot används inte e-
handel i samma utsträckning av dessa personer. De upplevde heller inte att de 
nyttjat impulsköp som förströelse vid ett sådant tillfälle men menar att det vid 
enstaka tillfällen eventuellt kunde inträffat i samband med ett köp av något annat 
som de planerat att köpa.  Således fanns ett syfte eller ett mål när de startade sin 
köpprocess och impulsköpet blev då ett komplement till något som tidigare varit 
planerat.   
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Även flera av de impulsiva respondenterna nämnde att impulsköp kunde ske i 
samband med någonting som de faktiskt behövde eller planerat att köpa. 
Erbjudanden, rabatter eller tips som dyker upp på e-handelns webbsida kan 
bidra till att de klickar hem fler saker än de egentligen hade planerat. De belyste 
då enkelheten och att det går snabbt att plocka på sig fler varor än vad som 
tidigare var syftet med köpet.  

Gemensamt för samtliga respondenter är att köp via e-handel vanligtvis 
genomförs hemma under kvällstid. Flera personer beskriver hur de ligger i 
sängen eller i soffan och ”slösurfar” innan läggdags eller medan de halvt tittar 
på tv samtidigt som ett köp genomförs. Det är på kvällen det oftast finns tid, 
ibland så kallad ”egentid” när till exempel barn eller sambo har gått och lagt sig, 
för att genomföra både planerade men även impulsiva köp.  

Samtliga respondenter menar även att de påverkas av erbjudanden, rabatter eller 
att de ser andra personer som har eller visar upp olika produkter i sociala medier. 
Flera av dem nämner att rekommendationer från andra personer även kan 
påverka. Däremot varierar graden av hur mycket respektive respondent anser 
sig påverkas av dessa olika faktorer. De som anser sig vara impulsiva tenderar 
att påverkas mer än dem som inte anser sig vara det. En av de impulsiva 
respondenterna belyser det faktum att ”mobilen vet vad jag söker på, vilket gör 
att anpassade annonser ofta dyker upp i mitt flöde vilket såklart triggar igång 
någonting i mig”. Vissa anser sig kunna jaga bra priser eller rabatter och känslan 
av att göra ett ”bra köp”. Även faktorer som fri frakt och fria returer som e-
leverantörerna erbjuder påverkar samtliga respondenters beslut samt 
benägenhet att genomföra ett köp online.  

När de fem respondenter som tenderar att ha någon form av impulsivitet 
besvarar frågan på varför ett impulsköp av modevaror online sker vid känslan 
av tristess svarar de alla att det till viss del handlar om tillfredsställelse. Vid ett 
tillfälle eller en situation när de känner sig uttråkade kan de roa sig eller unna sig 
själva någonting nytt genom ett impulsköp. Några av dem menar att de följer 
mode och trender till viss del, men att tillhörighet eller att de ska hävda sig för 
någon annan inte är någon större bidragande faktor, utan det handlar snarare 
om personlig tillfredsställelse och egen vinning. En av respondenterna menar 
att det antagligen sitter djupare rotat i hennes personlighet, och att hon lockas 
till köp av ren tillfredsställelse. Hon menar att det ger en känsla av att må bättre 
och för att det uppfyller eller tillfredsställer någonting hos henne och att hon då 
påverkas av sociala medier när hon tar fram mobilen och bläddrar igenom 
flödet.  
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En annan respondent beskriver att hon får en ”kick” av att vara inne på de sajter 
som hon tycker om. Det har helt enkelt med tillfredsställelse att göra och att 
hon får känslan av att allt är möjligt, då det inte kostar någonting att vara där 
utan endast om hon faktiskt köper någonting och sen behåller det. Hon menar 
”att det är som en liten shoppingrunda fast gratis” och att det är en av de 
personliga anledningarna till att hon ofta nyttjar e-handel av modevaror vid 
tristess.   

4.2. Tillit och flöde  

De åtta respondenterna fick under intervjuerna svara på om de ofta använder 
samma e-leverantörer och varför de i så fall återkommer till just denna/dessa. 
Samtliga respondenter menar att de ofta återkommer till ett antal e-leverantörer 
som de känner sig nöjda och trygga med. De återkommer ofta till större kedjor 
som erbjuder det utbud de söker och förmedlar någon form av trygghet och 
förtroende som de litar på. Detta betonades framför allt av de tre respondenter 
som inte anser sig vara impulsiva. Gemensamt för samtliga e-leverantörer som 
respondenterna återkommer till har ofta fri eller billig frakt och retur samt 
snabba leveranstider. Flera respondenter nämner att det går snabbt och smidigt 
att handla hos dessa utvalda leverantörer vilket gör att de väljer att återkomma. 
En av de impulsiva respondenterna nämner även enkelheten med att använda 
de appar som många av de stora kedjorna tillhandahåller.  

På frågan om respondenterna anser sig påverkas av e-handelns design och 
atmosfär samt på vilket sätt detta påverkar deras beslut till köp krävdes 
eftertanke hos flera respondenter. Respondenterna var övervägande överens om 
att de faktiskt påverkas av e-handelns design och atmosfär, även om vissa av 
dem inte reflekterat över det tidigare. E-handeln ska förmedla ett seriöst och 
professionellt intryck för att respondenterna ska genomför ett köp. Den ska 
även kännas modern, vara tydlig och lättanvänd. En av de impulsiva 
respondenterna menar att hon ibland börjar lägga varor i varukorgen men sedan 
avbryter och går därifrån på sidor som hon upplever känns mindre seriösa.  

När respondenterna uppmanas att beskriva en tilltalande design som lockar dem 
till köp nämns ett flertal faktorer. Det ska vara lättnavigerat och enkelt att hitta 
det de söker, till exempel genom kategorier och filter som sorterar varorna 
utefter kundens behov, såsom pris eller nyheter. Flera respondenter nämner att 
de inte vill behöva leta eller söka sig fram till det de är intresserade av. En av de 
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impulsiva respondenterna beskriver att hon blir tokig om hon klickar sig in på 
en vara för att titta närmare på den och sedan vill gå tillbaka till listan och då 
hamnar högst upp igen. Detta gör att hon direkt avbryter en köpprocess hos 
den e-handeln.  

Även om de icke impulsiva respondenterna personligen också påverkas av en 
tilltalande och härlig design är det ändå funktionen och hur man kan navigera 
sig fram på e-handeln som har störst inverkan hos dem. Vad gäller de impulsiva 
respondenterna nämner även de olika funktioner och navigation men de 
uppmärksammar även färger, typsnitt och andra segment som påverkar dem. 
Det kan vara olika bilder eller filmer där produkter visas upp, eller tips på vad 
andra köpt. Det ska helt enkelt hända någonting och ge inspiration. En av 
respondenterna menar att om en e-handel ser avskalad och tråkig ut så väljer 
hon ofta att inte använda den leverantören, om det inte är ett väldigt bra 
erbjudande som hon är ute efter. En annan av de impulsiva respondenterna 
gillar när det finns filmer där kläderna visas upp av en modell eftersom ”det 
känns inbjudande och ger en känsla av att jag inte sitter ensam hemma på en e-
handel och klickar runt, utan istället får en liten känsla av gemenskap”.  

Respondenterna fick även besvara på vilket sätt de skulle säga att flödet, från att 
de kommer in på en e-handel, lägger varor i varukorgen, ska betala varorna och 
så vidare, påverkar att ett köp fullföljs. Samtliga respondenter säger att om det 
uppkommer något hinder, eller att de stöter på någon form av problem, är 
chansen stor att köpet avbryts. Ett sådant hinder kan vara att behöva starta ett 
konto på e-handeln för att kunna genomföra ett köp men framförallt nämns 
problemet av att behöva fylla i sitt kortnummer vid själva utcheckningen och 
betalningen som en bidragande faktor. Flera av respondenterna beskriver att det 
känns ”jobbigt” att behöva resa sig ur soffan för att hämta sitt kontokort och 
fylla i alla uppgifter vilket ofta resulterar i att de avbryter köpet. Flera av dem 
tänker att de ska fylla i kortnumret och avsluta köpet vid ett senare tillfälle men 
att detta sedan inte görs. De hinner ibland fundera på om de verkligen behöver 
varorna de lagt i varukorgen eller så glöms det helt enkelt bort på grund av att 
det inte vara något viktigt.  

Många av respondenterna hävdar dock att detta sällan händer idag då de ofta 
använder samma e-leverantörer där deras kontouppgifter finns sparade och 
möjligheten att betala via betalningstjänster som till exempel Klarna gör det 
möjligt att genom några få klick genomföra ett snabbt och enkelt köp.  
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De fem respondenter som ansåg sig vara, eller till viss del vara, impulsiva svarade 
även på frågan: vilka faktorer som slutligen får dem att genomföra ett impulsköp 
via e-handeln. Samtliga fem respondenter gav snarlika svar där köpprocessen 
ska gå snabbt och vara enkel. De ska lätt hitta det de söker och de ska inte möta 
några hinder som stoppar eller bromsar förloppet då det kan göra att de hinner 
tänka till och inse att de plockat på sig för mycket varor eller ångrar sig. ”Desto 
snabbare det går, ju större chans är det att det blir ett köp”, säger en av 
respondenterna.  

4.3. Impulse buying tendency (IBT) 

De åtta respondenterna fick, som nämnts tidigare, besvara frågan om de ansåg 
sig var impulsiva. De fick även beskriva på vilket sätt detta visar sig. De tre 
respondenter som inte ansåg sig vara impulsiva beskriver hur de oftast tänker 
igenom det mesta de gör och en av dem belyser sitt kontrollbehov vilket hon 
tror bidrar till att hon inte är särskilt impulsiv. De två respondenter som till viss 
del ansåg sig vara impulsiva menar att det beror på vad det gäller. Är det något 
som de anser vara viktigt, ett större beslut som har större betydelse, kan de 
fundera igenom det noggrant och länge. Är det däremot saker som inte är 
avgörande så kan de vara mycket impulsiva, spontana och vilja att saker sker 
snabbt. De tre respondenter som snabbt svarade att de ansåg sig vara impulsiva 
hävdar att de egentligen är det när det gäller alla möjliga situationer. De är 
flexibla och gör saker snabbt och ”gör först och tänker sen” vilket en av dem 
uttryckte. ”Jag tänker inte så mycket, jag bara gör”, som en av de andra beskrev 
sig själv. 

På frågan om respondenterna är frekventa, i detta fall ofta återkommande, 
användare av e-handel och i så fall vad anledningen till detta är, skiljde sig svaren 
något åt hos de icke impulsiva respondenterna. Två av dem menar att de 
definitivt använder sig av e-handeln men ansåg sig inte vara frekventa 
användare. De kunde i olika perioder använda denna form av handel mer eller 
mindre. En av dem menar att hon oftast samlar på sig flera saker som hon 
behöver när hon handlar via e-handel. Några vanliga tillfällen kan vara inför en 
semester, jul eller någon speciell tillställning som midsommar, bröllop eller dop, 
när hon är på jakt efter något speciellt att ha på sig.  Den tredje icke impulsiva 
respondenten menade att hon använde e-handel mer än handel i fysiska butiker 
då hon inte trivs med att gå runt i butikerna och att utbudet och möjligheten till 
att söka information är bättre när hon handlar över internet.  
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De fem övriga respondenterna ansåg sig alla vara frekventa användare av e-
handel. Däremot skiljer sig anledningen till att de använder denna form av 
handel något åt. Flera av dem nämner priset, att det ofta är billigare och att det 
också går att jämföra mellan olika e-leverantörer. En annan gemensam 
anledning är enkelheten, att det går snabbt och smidigt och att man kan göra 
det hemifrån. ”Det är enklare att jämföra produkter online än att gå runt i fysiska 
butiker, som kanske inte ens finns där jag bor”, säger en av respondenterna. 
Flera nämner även utbudet, att det är lätt att hitta det de söker och att få en 
överblick och att se alla tillgängliga alternativ. ”Det är nu för tiden väldigt lätt 
att skicka tillbaka grejer” nämner en annan respondent vilket hon menar 
påverkat henne till att ofta använda e-handel.  

Av de åtta respondenterna svarade fem av dem att det oftast är kläder och andra 
modevaror som de köper genom e-handel. En av respondenterna, som har ett 
intresse för ekologiska produkter, köper många av de vardagliga 
förbrukningsvarorna till hemmet via e-handeln vilket gör att det oftast det hon 
köper, men att det även inhandlas kläder emellanåt. Två av de icke impulsiva 
respondenterna svarade att de inte alls föredrog att köpa kläder online. En av 
dem tycker att utbudet är för stort och att det är svårt att skilja på likartade 
produkter genom att endast se dem på bild eller videoklipp. Det finns alldeles 
för många svarta t-shirtar att välja mellan vilket gör henne förvirrad menar hon. 
Den andra respondenten tycker om att kunna prova kläderna i samband med 
att hon köper dem, även om det förekommer att hon genomför klädinköp via 
e-handeln så det inte lika frekvent som till exempel apoteksvaror, böcker och 
liknande.  

Under intervjuerna fick respondenterna svara på om de någon gång lämnat 
varor i varukorgen och inte fullföljt köpet. På denna fråga svarade samtliga 
respondenter ja, att det absolut har hänt. Den övervägande anledningen till detta 
beteende tycks vara att respondenterna plockar på sig flera varor än vad de 
tidigare planerat och sedan stoppas av att de samlat på sig för många varor och 
helt enkelt nått en högre kostnad än de tänkt sig. Flera av dem menar att de 
medvetet lägger mycket varor i varukorgen för att sedan kunna gå in och sortera, 
jämföra och sålla bort det de inte vill ha. Där kan processen ibland avbrytas på 
grund av att de hinner tröttna, inte har tid eller inte orkar eller tänker att de ska 
göra det vid ett senare tillfälle. Ibland återkommer respondenterna till de 
påbörjade varukorgarna och köpet fullföljs, medan det många gånger glöms bort 
eller så inser de att de inte behövde dessa varor vilket gör att köpet inte 
genomförs.  
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Även om alla respondenter nämner att det uppnådda priset kan vara 
anledningen till att lämna varor i varukorgen så menar två av respondenterna att 
de använder varukorgen för att se vad slutpriset kommer bli efter tillkomna 
kostnader som till exempel frakt eller efter dragna rabatter. Ibland kan de även 
jämföra varukorgarna från olika e-leverantörer för att hitta det billigaste priset. 

En av de respondenter som till viss del anser sig vara impulsiv menar att hon 
får en liten kick av att vara inne på en e-handel. Hon lägger varor som hon tycker 
om i varukorgen även om hon samtidigt tänker att hon inte har råd med dem, 
att de kanske inte passar eller att hon inte behöver dem. Hon använder 
varukorgen som en typ av fönstershopping, vilket även några av de andra 
respondenterna nämner.  En av dem menar att hon i större grad köper saker till 
sina barn impulsivt, medan hon till sig själv ofta fördriver känslan av tristess 
genom att fönstershoppa och lämnar varorna i varukorgen.  

Ytterligare en anledning till att varorna lämnas i varukorgen av respondenterna 
är att de möter någon form av stopp eller hinder i köpprocessen. Detta är 
vanligtvis kravet på att registrera ett konto för att handla hos e-leverantören eller 
att betalningen inte är enkel och smidig. Som tidigare nämnts upplever 
respondenterna att det kan vara ”jobbigt” att tvingas skriva in hela kortnumret, 
framför allt om de inte har kortet tillgängligt och nära till hands.  

4.4. Respondenternas upplevelse om samband 

Slutligen fick respondenterna besvara frågan om de upplever att det finns ett 
samband mellan känslan av tristess, benägenhet till impulsivitet samt e-handelns 
design och flöde vid impulsköp online. 

De respondenter som inte anser sig vara impulsiva menar att tristess inte är 
någon större bidragande faktor till att de genomför ett impulsköp. De använder 
inte e-handel i syfte att fördriva känslan av tristess. En av dem menar att hon 
istället kan använda impulsköp online för att unna sig något när hon tycker att 
hon gjort någonting bra och vill belöna sig själv.  

De tre respondenter som ansåg sig vara impulsiva, i alla typer av sammanhang, 
menar att de absolut ser ett samband mellan dessa faktorer. De påstår att de ofta 
köper saker impulsivt, många gånger på grund av att de på något sätt kommit in 
på en e-handelssida via sociala medier vid känslan av tristess. Om köpprocessen 
går snabbt, det flyter på och inga direkta hinder dyker upp så är sannolikheten 
stor att köpet genomförs. Speciellt gäller detta e-leverantörer som de ofta 
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återkommer till, där de vet hur köpprocessen ser ut, att leveranstiden är kort 
och att betalningen är enkel. Då är köpet bara några klick bort.  

Vad gäller de två respondenter som till viss del anser sig vara impulsiva svarade 
en av dem att det beror på vilken sinnesstämning hon har. Samtidigt som hon 
är eftertänksam och tänker igenom vissa beslut länge och noggrant så kan hon 
vara raka motsatsen vid andra tillfällen. Om hon däremot ”blir impulsiv” och 
gör ett impulsköp så görs det oftast via de e-leverantörer som hon ofta 
återkommer till och det går därför snabbt och enkelt vilket bidrar till att köpet 
fullföljs. Dessa impulsköp online sker många gånger under sena kvällar eller 
nätter på jobbet inom vården, då hon känner sig uttråkad och inte har någonting 
annat att göra.  

Den andra respondenten som till viss del anser sig vara impulsiv beskriver ett 
återkommande scenario där hon ligger hemma och är uttråkad och använder e-
handeln för att få lite av en gemenskapskänsla. Hon upplever att hon känner sig 
mer trendig och att hon hänger med i modet genom att besöka de olika e-
leverantörerna. Hon får inspiration och föreställer sig också situationer där hon 
kan bära vissa specifika plagg. Detta ger henne någon form av kick och 
tillfredsställelse. Om då e-handelns design är tilltalande och inspirerande, 
köpprocessen är enkel och betalningen går smidigt att genomföra så är 
sannolikheten större att ett köp genomförs. Hon menar även att om det dyker 
upp en tilltalande annons i till exempel sociala medier när hon ligger och 
”slösurfar” så är det lätt hänt att det blir ett köp om processen flyter på.  
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5. Analys 

I analyskapitlet redogörs en diskussion där studiens empiri kopplas ihop med den teoretiska 
referensramen genom att utgå från studiens frågeställningar. Rubriceringen i kapitlet är 
strukturerad på liknande sätt som i teori- och empirikapitlet för att tydliggöra 
sammankopplingen mellan analys och teori.   

5.1. Tristess 

Den första frågeställningen som väglett denna undersökning var om kvinnliga 
konsumenter stundom använder impulsiv nätshopping av kläder för att undvika 
känslan av tristess.  

Sundström et al. (2019) beskrev två dimensioner av hur konsumenter tycks 
påverkas av tristess till impulsköp online: (1) response to triggers och (2) a 
contextualized totality. De åtta respondenterna i denna undersökning kan anses 
vara svåra att placera under endast en av dimensionerna, då det finns flera 
faktorer i båda dimensionerna som stämmer överens med deras beteende.  

Idag tillåter vi oss inte längre att ha tråkigt i samma utsträckning som tidigare. 
Oändliga möjligheter och mycket på grund av digitaliseringen gör flykten från 
tristess relativt enkel (Sundström et al. 2019). Människor tenderar att, många 
gånger omedvetet, använda sin mobiltelefon för att fördriva dessa känslor i 
vardagen genom att ”slösurfa” när de till exempel åker buss eller står i kö 
(Sundström et al. 2019). De respondenter i denna studie, som på något sätt 
ansåg sig vara impulsiva, vara flitiga användare av både sociala medier och e-
handel vid känslan av tristess, medan de icke impulsiva respondenterna menar 
att de i högre grad använde sociala medier snarare än e-handel när de sökte 
någon form av tidsfördriv 

Samtliga respondenter i denna undersökning menar att de ofta nyttjar sociala 
medier eller e-handel samtidigt som de tittar på tv. De tycks alla tillhöra den så 
kallade multi-screengeneration, som beskrivs i andra dimensionen av Sundström 
et al. (2019), där de framförallt under kvällstid tenderar att titta på flera skärmar 
samtidigt. Även om de respondenter som ansåg sig vara impulsiva menade att 
de egentligen kunde genomföra ett impulsköp var som helst när de fick en stund 
över, så var alla övervägande överens om att det framförallt var under kvällstid 
de flesta impulsköpen genomfördes online. Detta kan tolkas som ett relativt nytt 
sätt för människor att koppla av, varva ner och även roa sig innan läggdags och 
som ger någon form av personlig tillfredsställelse.  
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Resultatet från denna studie visar att samtliga respondenter ofta påverkas av 
annonser, recensioner och andra tillvägagångssätt som marknadsförare 
använder sig av för att trigga kunder och locka dem till köp. Detta diskuterade 
även Sundström et al. (2019) i den första dimensionen där konsumenterna söker 
positiva känslor så som nöje eller chansen till en bra affär genom impulsköp, 
vilket bekräftas av samtliga respondenter i denna studie som alla lockas av bland 
annat enkelheten, låga priser, fri frakt och fria returer.  

Enligt Zhang et al. (2018) har även det sociala inflytandet, som till exempel 
onlinerecensioner, inverkan på impulsiva köpbeteenden online. Detta bekräftar 
respondenterna i denna studie och menar att de ofta påverkas av annonser och 
erbjudanden men framförallt av att andra personer visar upp eller recenserar 
olika produkter i sociala medier. Vad gäller social identitet och känslan av att 
tillhöra en specifik grupp, som diskuteras i andra dimensionen av Sundström et 
al. (2019), beskrev endast en respondent i denna studie nöjet av att visualisera 
situationer där produkterna kunde användas eller känslan av gemenskap när hon 
besökte en e-handel. Däremot menar alla respondenter att de söker någon form 
av personlig tillfredsställelse, vilket Sundström et al. (2019) belyser i sin 
undersökning, snarare än att symbolisera sin sociala identitet inför andra, vilket 
diskuteras i studier av Dittmar et al. (1995) samt Guy och Banim (2000).  

Även om respondenterna i denna studie själva inte anser att de impulsköper 
kläder och andra modevaror för att tillhöra en specifik grupp eller för att 
framhäva sin identitet inför andra så kan ändå dessa typer av antaganden göras. 
Det faktum att konsumenterna tycks påverkas starkt av det sociala inflytandet 
via sociala medier bör det ändå finnas en, möjligen omedveten, bakomliggande 
faktor som bidrar till denna påverkan. Enligt Dittmar et al. (1995) är det framför 
allt vanligt hos kvinnor att impulsköpa detaljhandelsvaror som kläder eller andra 
produkter som kan förknippas med utseende och självkänsla för att symbolisera 
livsstil och identitet. Det faktum att den relativt nya yrkesgruppen influencers är 
ett växande fenomen inom sociala medier gör att detta antagande kan anses vara 
relevant då respondenterna tydligt påverkas av andras åsikter och omdömen.  

Enligt resultatet i denna studie tycks impulsiva konsumenter vara mer benägna 
att genomföra ett så kallat oplanerat impulsköp av kläder online, men de 
tenderar även att köpa på sig fler varor än de hade som avsikt att köpa vid ett så 
kallat planerat köp. Den sistnämnda situationen höll även de icke impulsiva 
respondenterna med om och menar att deras impulsköp online skedde i 
samband med ett köp av en produkt som de tidigare planerat. Detta kan bero 
på att de upplever designen som stimulerande och lockas helt enkelt av den 
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konsumentinriktade atmosfären som Gao och Bai (2014) och Shen och Khalifa 
(2012) påstår ökar chanserna till ett impulsköp online.  

5.2. Tillit och flöde  

Den andra frågeställningen som väglett denna studie är på vilket sätt 
webbplatsens utformning av design och processer påverkar att kvinnliga 
konsumenter genomför ett impulsköp.  

Även om flera av respondenterna inte reflekterat över detta tidigare, var samtliga 
ändå övervägande överens om att e-handelns design och atmosfär faktiskt 
påverkade deras inställning till att genomföra ett köp. De nämner att e-handeln 
ska förmedla ett seriöst och professionellt intryck, kännas modern, vara tydlig 
och lättanvänd. Detta överensstämmer med Liu et al. (2013) som menar att 
konsumenterna med större sannolikhet gör en positiv utvärdering om 
webbplatsen upplevs som tilltalande och användarvänlig och därmed ökar 
chansen till ett impulsköp.  

Dagens konsumenter har kunskapen att utnyttja de fördelar som 
onlinebutikerna erbjuder (Wu et al. 2016) och resultatet i denna studie visar att 
respondenterna ofta använder e-handel för att söka fram det lägsta priset på en 
produkt eller tjänst. Respondenterna nämner även effektiva navigations- och 
sökmekanismer som underlättar sökandet efter det de vill ha. Dessa funktioner 
kan vara möjligheten att sortera produkterna efter pris eller använda olika 
kategorier och filter. Detta menar Wu et al. (2016) bidrar till att konsumenterna 
fokuserar mer på att njuta av flödet som de upplever under köpprocessen 
snarare än att bygga upp ett beteende för att konsumera impulsivt. 
Koncentration, kontroll och njutning tycks vara viktiga egenskaper som 
härstammar från miljöpsykologin för att förklara hur konsumenter upplever 
flödet (Wu et al. 2016) och om detta stämmer kan det eventuellt förklara varför 
många konsumenter avbryter sina köp online. De har helt enkelt mättat sitt 
behov och nått sin tillfredsställelse redan innan köpet fullföljs.  

De impulsiva respondenterna nämner att de lockas av olika funktioner, att saker 
ska hända och att e-handeln ska ge dem inspiration. Detta kan innefatta bilder, 
videoklipp eller tips på vad andra köpt och enligt Shen och Khalifa (2012) tycks 
designfunktioner som ökar livligheten och interaktiviteten på webbplatsen bidra 
till en mer engagerad och sällskaplig virtuell upplevelse för konsumenterna. 
Även detta ska förbättra möjligheterna till att impulsköp genomförs och enligt 
en av respondenterna fick det henne att känna någon form av gemenskap. 
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Antagligen har konsumenterna lättare att visualisera situationer där de själva 
använder produkterna när e-handeln upplevs inspirerande. Även om 
respondenterna inte anser att de impulsköper kläder online för att på något sätt 
hävda sin identitet för andra, kan ändå kopplingar dras till teorier av Dittmar et 
al. (1995) som menar att många kvinnor använder processen av ett impulsköp 
som en verklighetsflykt och för att söka tillfredsställelse i materiella ting. 

Guo och Klein (2009) menar även att så kallade feedback-koder främjar 
konsumenternas koncentration och känsla av kontroll. Även om olika 
funktioner i den virtuella varukorgen tycks spela stor roll här, har antagligen mer 
komplicerade uppgifter som att ställa in återkommande direktbetalningar en 
ännu viktigare roll vad gäller feedback. Samtliga respondenter i denna studie 
nämner att om någon form av hinder eller problem uppstår under köpprocessen 
ökar sannolikheten för att köpet inte fullföljs. Ett sådant hinder kan vara att de 
tvingas starta ett konto på e-handeln eller att de måste fylla i kortnumret vid 
själva betalningen. Har de inte betalkortet i närheten kan de uppleva det som 
”jobbigt” att behöva kliva upp ur soffan för att hämta det och istället väljer att 
avbryta köpet. Eftersom det ofta handlar om ett impulsköp vid en sådan 
situation, där de egentligen inte ”behöver” produkten eller tjänsten, så hinner 
de på grund av detta stopp i flödet tänka till och ångra sig angående varorna de 
lagt i varukorgen. Shen och Khalifa (2012) menar att förkortade tillvägagångssätt 
vid köpprocessen tycks påskynda och öka möjligheten till impulsköp online 
vilket en av respondenterna bekräftade genom beskrivningen: ”Desto snabbare 
det går ju större chans är det att det blir ett köp”. Detta skildrade även flera 
andra respondenter genom sina svar vilket gör att ett antagande om att detta 
stämmer kan göras.  

Vad gäller tillit och trovärdighet menar Wu et al. (2016) att genom att 
kommunicera och tillhandahålla säkra webbplatser och betalningssystem samt 
bygga upp ett starkt rykte ökar möjligheten till impulsköp. Om konsumenterna 
har en positiv tro på att e-leverantörerna är sanningsenliga och kompetenta för 
att genomföra korrekta online-transaktioner ökar sannolikheten för impulsköp 
(Wu et al. 2016). Detta överensstämmer mycket väl med resultatet i denna studie 
som visar att respondenterna ofta återkommer till samma e-leverantörer som de 
känner sig nöjda och trygg med. Detta är ofta större, väletablerade webbutiker 
och kedjor som enligt respondenterna känns trygga och seriösa och där 
köpprocessen är enkel och har ett bra flöde.  

Guo och Klein (2009) nämner att konsumenter vid köp av modevaror online 
kan ha två mål. Antingen att de är inriktade på en viss produkt eller att de är 
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mindre fokuserade och på så vis letar nya modetrender. De menar därför att det 
är viktigt att ha god förståelse för vad konsumenterna har för syfte med sitt 
webbplatsanvändande (Guo & Klein 2009) för att kunna designa en 
konsumentinriktad e-handel. Vissa konsumenter kan sträva efter båda dessa mål 
samtidigt (Guo & Klein 2009), vilket till viss del bekräftas av denna studies 
resultat då flera av respondenterna menar att de ofta genomför impulsköp i 
samband med ett tidigare planerat köp. Det är även viktigt att vara medveten 
om att konsumenter inom samma konsumentgrupp kan skiljas mycket åt, vilket 
denna studie bekräftar. Ett exempel är respondenternas benägenhet till 
impulsivitet, och det är därför en fördel om e-handeln kan utforma en anpassad 
design där konsumenterna genom olika vägar kan uppnå sina mål.  

5.3. Impulse buying tendency (IBT)  

I den tredje och sista frågeställningen som väglett denna undersökning prövades 
om ett personlighetsdrag som impulsivitet påverkar kvinnliga konsumenters 
benägenhet till att konsumera via näthandel.   

Åsikten om att impulsivitet är ett personlighetsdrag (Styven et al. 2017) eller 
snarare ett beteende eller ett sätt att handla vid olika situationer (Rook 1987; 
Puri 1996; Moradi et al. 2012; Liu et al. 2013) kan skiljas åt. Resultatet i denna 
studie visar dock att de respondenter som på något sätt anser sig vara impulsiva 
också är de som med större sannolikhet genomför ett impulsköp online. Detta 
kan tolkas bero på att impulsiva personer snabbt bekräftar och svarar på de 
köpimpulser som uppstår på grund av deras benägenhet till otillbörligt 
tänkande, mottaglighet för plötsliga och oväntade köpideér samt uppmaningar 
av löften om omedelbar tillfredsställelse, vilket Styven et al. (2017) beskriver i 
sin teori om högt IBT. De impulsiva respondenterna är även mer frekventa 
användare av e-handel och har ett stort förtroende för de e-leverantörer som de 
väljer att konsumera ifrån. Dessa antaganden överensstämmer med teorin om 
IBT där Styven et al. (2017) menar att personer med högt IBT tycks vara mer 
frekventa användare och anser att e-handel är en lämplig och gynnsam plats för 
konsumtion.  

Majoriteten av de impulsiva respondenterna i denna studie menar även att det 
är just kläder och andra modevaror som de oftast köper via impulsköp online. 
Denna produktkategori anses ofta vara hedonisk och framkallar därför 
emotionella reaktioner (Styven et al. 2017).  Detta kan associeras till strävan efter 
tillfredsställelse som samtliga respondenter nämner under frågan varför de 
genomför dessa köp. Medvetet, eller omedvetet, söker de efter nyheter, 
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spänning eller nöjet av att handla för att på något sätt tillfredsställa en känsla 
hos sig själva. Detta tycks vara ett vanligt agerande för personer med högt IBT 
enligt Styven et al. (2017).  

Styven et al. (2017) belyser även det faktum att personer med högt IBT med 
större sannolikhet överger sina påbörjade online-varukorgar på grund av 
osäkerhet. Samtliga respondenter i denna studie menar att de ofta lämnar den 
påbörjade varukorgen, dock vissa av dem mer frekvent än andra. Anledningen 
till varför de lämnar sina varukorgar beror ofta på att de plockat på sig för många 
varor och att kostnaden blir för hög, eller att de möter någon form av problem 
i köpprocessen som gör att de hinner tänka igenom sitt beslut eller att de 
tröttnar. För de respondenter som anser sig vara impulsiva kan dessa hinder i 
köpprocessen ha en stor betydelse för att köpet ska fullföljas då det med större 
sannolikhet blir ett köp om hela processen flyter på. Om ett köp kan genomföras 
snabbt och enkelt genom några få klick så är chanserna stora att ett impulsköp 
slutförs.  

Sättet att använda varukorgen skiljer sig däremot åt mellan respondenterna. 
Flera av dem, framförallt de som på något sätt anser sig vara impulsiva, lägger 
medvetet många varor i varukorgen för att senare kunna sålla, sortera och 
jämföra de olika produkterna. Några av dem nämner fenomenet 
”fönstershopping” där de, ofta vid känsla av tristess, roar och tillfredsställer sig 
själv genom detta agerande. Detta överensstämmer med studien av Kukar-
Kinney och Close (2010) som menar att många konsumenter använder den 
virtuella varukorgen som ett underhållningsvärde snarare än ett faktiskt 
inköpsverktyg. Möjligen kan det vara så att dagens konsumenter genom denna 
typ av tidsfördriv når känslan av tillfredsställelse redan innan köpet har gjorts 
och därför inte behöver fullfölja köpet för att uppnå den känsla av nöje och 
välbehag som de söker.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras och jämförs studiens resultat med tidigare forskning för att besvara 
studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med en kort diskussion kring studiens 
trovärdighet och förslag till framtida forskning.  

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenters impulsköp av modevaror online. De faktorer som studerats är 
tristess, tillit och flöde samt impulsivitet som ett personlighetsdrag (IBT) och 
även om eventuella samband finns mellan dessa faktorer. Utifrån studiens 
resultat kan följande slutsatser göras.  

Resultatet i studien tyder på att tristess tycks vara en bidragande faktor för 
impulsköp för de personer som anser sig vara impulsiva. Dessa personer är mer 
benägna att nyttja e-handel som ett tidsfördriv vid känsla av tristess och tycks 
även påverkas mer av triggers, annonser och erbjudanden via de sociala medier 
som de använder. Resultatet visar även att det är övervägande kläder och andra 
modevaror som impulsköps av dessa konsumenter. Detta kan associeras med 
det faktum att vardagsprodukter och varor till lägre priser ofta köps via 
impuls (Klarna 2019) eftersom det inte kräver någon större eftertanke då det 
ofta är mindre belopp det gäller. Ett sådant antagande kan styrkas av de två 
respondenter i studien som till viss del anser sig vara impulsiva, då de anser att 
de ofta är impulsiva vad gäller icke avgörande beslut med lägre betydelse.   

De respondenter som inte ansåg sig vara impulsiva kan upplevas ha mer 
självkontroll och på grund av sitt icke impulsiva agerande lockas de inte i samma 
utsträckning till att genomföra impulsköp av kläder online. Resultatet visar även 
att dessa konsumenter inte nyttjar e-handel, i samma utsträckning som sociala 
medier, som ett tidsfördriv vid tristess. Deras impulsköp sker istället många 
gånger i samband med ett planerat köp. De kan vid ett sådant tillfälle lockas av 
erbjudanden eller andra triggers på den e-handel som de besöker med syfte att 
köpa en speciell produkt som de tidigare bestämt.  

Grunden till impulsköp kan ändå anses vara gemensam för alla respondenter i 
denna studie. Samtliga tycks sträva efter någon form av tillfredsställelse, till 
exempel att unna sig något eller för att roa sig, men också chansen till ett bra 
pris och en bra affär, vilket Sundström et al. (2019) belyser i sin studie. Resultatet 
tyder även på att kvinnorna i studien själva anser att de inte konsumerar kläder 
och modevaror impulsivt med syfte att tillhöra någon specifik grupp eller på 
grund av social identitet inför andra. Trots det kan antaganden göras, att en 
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underliggande påverkan finns hos konsumenterna då samtliga respondenter 
anser att de mer eller mindre influeras av vad andra personer visar upp, tipsar 
om eller recenserar på sociala medier. Det sociala inflytandet har bevisligen en 
inverkan på det impulsiva köpbeteendet online. 

Konsumenter med högt IBT är enligt Styven et al. (2017) mer benägna att lämna 
sina påbörjade virtuella varukorgar. Detta tycks bero på flera olika anledningar 
då resultatet i denna studie tyder på att konsumenter använder varukorgen 
online på olika sätt. Många av respondenterna menar att de medvetet plockar 
på sig många varor och placerar dem i varukorgen för att sedan kunna sålla och 
sortera bland de olika produkterna. Detta fullföljs inte alltid då de ofta plockat 
på sig för många varor och att de helt enkelt hinner tröttna, eller till och med 
hunnit uppnå sitt behov av tillfredsställelse redan innan köpet genomförts. En 
annan anledning för att lämna sin varukorg tycks vara problem eller hinder som 
uppstår under köpprocessen.  

Flödet har således en tydligt märkbar påverkan då samtliga respondenter menar 
att de med större sannolikhet genomför ett köp om de inte stöter på något 
hinder. Köpprocessen ska vara enkel, snabb och flyta på. De vanligaste problem 
som tycks påverka att konsumenterna avbryter sin köpprocess är kravet på att 
registrera ett konto på e-handeln eller att behöva fylla i kontokortsnumret vid 
själva betalningsprocessen. Även tillit påverkar samtliga respondenter då alla är 
benägna att återkommande använda ett antal e-leverantörer som de känner stort 
förtroende för och är nöjda med, vilket Wu et al. (2016) menar bidrar till att 
konsumenterna slutligen genomför ett köp.  

Enligt resultatet i denna studie kan slutsatser om samband mellan faktorerna 
göras. Kvinnliga impulsiva konsumenter påverkas av olika former av triggers 
när de använder sociala medier och e-handel som tidsfördriv vid känsla av 
tristess. Om de känner förtroende och tillit till e-leverantören, vilket de 
övervägande gör då de framförallt triggas av erbjudanden hos leverantörer som 
de tidigare använt och känner sig nöjda med, finns stor chans att en köpprocess 
startar. När de vid ett sådant tillfälle påbörjar en köpprocess upplever de ett nöje 
och en tillfredsställelse av en stimulerande design och ett flöde utan hinder. 
Desto snabbare och enklare det går, ju större är chansen för att ett impulsköp 
genomförs. 



 
41 

 

6.1. Studiens trovärdighet  

Syftet med denna studie var att undersöka faktorer som påverkar kvinnliga 
konsumenters impulsköp av modevaror online. Denna studie har därför gjorts 
genom kvalitativa intervjuer där intervjuaren försöker sätta sig in i och förstå 
hur respondenterna tänker och upplever situationer vid impulsköp av 
modevaror online. Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt där 
utgångspunkten ligger i tidigare formulerad teori som sedan jämförts med de 
empiriska data som framkommit. Om den empiriska data, den så kallade 
verkligheten, från denna studie stämmer överens med tidigare studier och 
teorier bör därför resultatet kunna uppfattas som trovärdig, vilket de till stor del 
gör. Flera antaganden som gjorts i studien bekräftas av den tidigare välstuderade 
teorin och även om inte sambanden mellan faktorerna tristess, tillit och flöde 
samt impulsivitet tidigare studerats så kan ändå en trovärdighetsbedömning 
göras utifrån dessa bekräftelser.  

På grund av det låga antalet respondenter som valts ut genom ett 
bekvämlighetsurval kan däremot resultatet från denna studie inte generaliseras. 
Resultatet kan därför inte implementeras då detta stickprov av respondenter 
med stor sannolikhet inte kan representera hela den aktuella 
konsumentgruppen. Däremot kan slutsatser dras och antaganden kan göras för 
att på så sätt komma fram till en lämplig marknadsföringsstrategi. Detta gäller 
även antaganden om hur en tilltalande köpprocess och hur dess uppbyggnad 
bör se ut för den studerade konsumentgruppen.  

6.2. Framtida forskning   

Eftersom denna studie endast fokuserat på kvinnor mellan 27 och 35 år, då de 
anses tillhöra den mest aktiva konsumentgruppen vad gäller impulsköp online, 
kan det anses intressant att studera andra grupper av konsumenter. Ett exempel 
är att studera och se om det finns några skillnader mellan kvinnor i både högre 
och lägre ålder. Ett annat alternativ är att studera mäns relation och beteende 
angående dessa faktorer eftersom det inte i samma utsträckning finns lika många 
tidigare studier inom konsumentbeteende för denna konsumentgrupp.  

Respondenterna i denna studie anser själva att de inte konsumerar modevaror 
impulsivt av anledningen att tillhöra en specifik grupp eller för att symbolisera 
sin sociala identitet. Ändå tyder resultatet i studien på att de influeras av det 
sociala inflytandet eftersom samtliga respondenter anser sig påverkas av vad 
andra rekommenderar, erbjuder eller recenserar på de sociala medier som de 
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använder. Har kvinnorna i åldrarna 27 och 35 år en tro om att de inte bryr sig 
om vad andra tycker om dem?  Att de blivit så pass gamla att de själva vet vad 
de vill och vad de tycker, men att de ändå tycks påverkas av andras åsikter? Detta 
är en reflektion som kan anses intressant att studera för att skapa djupare 
förståelse för användare av till exempel onlinerecensioner, influencers och 
sociala medier i marknadsföringssammanhang.  

Ett avslutande exempel för framtida forskning grundas på fenomenet den 
”virtuella varukorgen” som framkommit i denna studie. Detta fenomen har visat 
sig användas på olika sätt av konsumenterna. Vissa använder den till exempel 
för att jämföra priser mellan olika e-leverantörer medan andra använder den 
som ett sätt att tillfredsställa och roa sig genom att plocka på sig varor som de 
egentligen inte tänkt köpa. Det förefaller även finnas skillnader i varför 
konsumenter väljer att lämna sina varukorgar och det kan anses vara intressant 
att studera detta vidare för att upptäcka vad som påverkar och skiljer 
konsumenterna åt vid detta agerande. Även detta kan göras inom olika 
konsumentgrupper för att se om tydliga skillnader finns mellan till exempel 
ålder, kön, livsstil och så vidare.  
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8. Bilaga 

Intervjuguide 

Observera att intervjuerna varit flexibla och att frågeställningarna anpassades efter situation. 
De kan därför ha ställts i annan ordningsföljd eller omformulerats och vid behov har även 
följdfrågor ställts. Däremot ställdes frågorna inom de förutbestämda kategorierna för att 
underlätta bearbetningen av data.   
 
Bakgrundsfrågor: 
Namn? 
Ålder? 
Yrke?  
 
Impulse buying tendency (IBT) 
Anser du dig själv vara en impulsiv person? 
På vilket sätt spelar/visar sig detta?  
Är du en frekvent användare av e-handel?  
Vad är anledningen till detta?   
Vilka varor köper du helst genom e-handel?  
Har du någon gång lämnat dina varor i varukorgen?  
Vad var anledningen till att köpet inte genomfördes/fullföljdes?  
Känner du ett förtroende och att du kan lita på e-leverantörerna?  
 
Tristess  
Har du som vana att använda sociala medier eller onlinebutiker som ett tidsfördriv 
när du känner dig uttråkad?  
Har du någon gång genomför ett impulsköp av modevaror online på grund av 
känslan av tristess? 
Beskriv miljön du befann dig i vid ett sådant tillfälle (var, när och med vem?) 
Vad var den personliga anledningen till att impulsköpet genomfördes?  
tillfredsställelse, tillhörighet, identitet, bra affär osv.  
Vad skulle du säga vara den största (ev. flera) anledningen till att du lockades till detta 
köp? 
Vilka tillfällen i vardagen är det med störst sannolikhet troligt att du genomför ett 
impulsköp online?  
 
Tillit och flöde (samt stimulerande webb-atmosfär)  
Använder du dig ofta av samma e-leverantör? 
Varför återkommer du till den/dessa leverantörer? 
Anser du att påverkas av e-handelns design och atmosfär? 
På vilket sätt anser du att detta påverkar ditt beslut för att köp?  
Hur skulle du beskriva en tilltalande design som lockar dig till köp? 
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På vilket sätt skulle du säga att flödesprocessen, från att du kommer in på sidan, 
lägger varor i varukorgen, ska betala varorna osv, påverkar att ditt köp fullföljs? 
Vad får dig att slutligen genomföra köpet/vilka faktorer påverkar dig för att du ska 
fullfölja köpet?  
 
Slutfrågor:  
Upplever du att det kan finnas ett samband mellan impulsivitet, tristess och e-
handelns design när du genomför ett impulsköp online?  
I så fall på vilket sätt?  
Är det någon fråga som du anser att du inte fått svara



 

 
 
 


