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Abstrakt	
Produktkategorin kläder har gått från att vara den minst adopterade kategorin inom e-handeln 
till att idag befinna sig på listan över “topp e-handlade varor”. Fler människor har börjat 
konsumera genom mobiltelefonen, vilket bedöms vara en av de viktigaste orsakerna till att e-
handeln fortsätter att ta marknadsandelar. Med utgångspunkt i nämnda utvecklingen, utgör 
syftet med uppsatsen att undersöka tre externa variablers påverkan vid mobil handel av kläder 
– visualisering, betalningsmöjligheter och storleksguide. En analysmodell har utvecklats med 
TAM-modellen som grund, där teoretiska begrepp operationaliseras till attitydpåståenden som 
testas i en enkätundersökning med 76 respondenter. Resultatet visar att de flesta respondenter 
anser mobilapplikationer för kläder som användbara, med undantag för att många anser att det 
inte går snabbare att uppfylla shoppingbehov via m-handel. Vidare visar resultaten att de flesta 
respondenter anser mobilapplikationer för kläder som användarvänliga med undantag för att 
många anser det vara enklare att jämföra alternativ i fysisk butik. Visualisering, storleksguide 
och antal betalningsalternativ anses påverka användbarheten och användarvänligheten i hög 
grad. Överlag är respondenternas attityd till m-handel av kläder positiv och så även intentionen 
att handla kläder via m-handeln i framtiden. Slutligen visar undersökningen att mobilen 
används främst vid informationssökning och jämförelse av alternativ och i mindre utsträckning 
vid faktiskt köp av kläder.  
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: e-handel, m-handel, kläder, köpprocess, attityd, uppfattad användarvänlighet, uppfattad 
användbarhet, visualisering, storleksguide och antal betalningsalternativ 



	 2	

Innehållsförteckning	
1.Inledning	.........................................................................................................................	4	

1.2	Syfte	och	frågeställning	..........................................................................................................	5	

2.	Teori	...............................................................................................................................	6	
2.1	E-handel	................................................................................................................................	6	

2.1.1	E-handel	och	klädindustrin	.....................................................................................................	6	
2.1.2	Den	moderna	konsumenten	...................................................................................................	7	
2.1.3	Hedonism	och	utilitarism	.......................................................................................................	8	

2.2	M-handel	...............................................................................................................................	9	
2.3	M-handel	som	verktyg	i	olika	stadier	av	köpprocessen	...........................................................	9	
2.4	Attityd	.................................................................................................................................	10	
2.5	TAM-modellen	.....................................................................................................................	10	

2.5.1	Uppfattad	användbarhet	......................................................................................................	11	
2.5.2	Uppfattad	användarvänlighet	..............................................................................................	11	
2.5.3.	Externa	variabler	i	tidigare	forskning	..................................................................................	12	

2.6	Externa	variabler	att	undersöka	...........................................................................................	13	
2.6.1	Analysmodell	........................................................................................................................	13	

3.	Metod	..........................................................................................................................	14	
3.1	Val	av	metod	och	forskningsansats	......................................................................................	14	
3.2	Test	av	externa	variabler	i	referensgrupp	.............................................................................	14	
3.3	Utformning	av	enkät	............................................................................................................	14	
3.4	Test	av	enkät	.......................................................................................................................	15	
3.5	Tillvägagångssätt	.................................................................................................................	15	
3.6	Val	av	respondenter	.............................................................................................................	16	

3.6.1	Digitalt	infödda	.....................................................................................................................	16	
3.7	Operationalisering	av	teoretiska	begrepp	............................................................................	16	
3.8	Generaliserbarhet	................................................................................................................	18	
3.9	Bearbetning	av	insamlade	data	............................................................................................	19	

4.	Resultat	........................................................................................................................	20	
4.1	Information	om	respondenter	..............................................................................................	20	
4.2	Användning	av	mobiltelefonen	i	köpprocessen	....................................................................	20	
4.3	M-handel	och	användbarhet	................................................................................................	21	
4.4.	M-handel	och	användarvänlighet	........................................................................................	22	
4.5	Externa	variabler	och	användbarhet	....................................................................................	24	
4.6	Externa	variabler	och	användarvänlighet	.............................................................................	25	
4.7	Attityd	till	m-handel	av	kläder	..............................................................................................	26	
4.8	Intention	till	m-handel	av	kläder	..........................................................................................	27	

5.	Analys	..........................................................................................................................	29	
5.1	Mobilapplikation	främst	som	sökverktyg	och	vid	jämförelse	av	alternativ	...........................	29	
5.2	Användbarhet	och	användarvänlighet	i	mobilapplikationer	för	konsumtion	av	kläder	.........	29	

5.2.1	Användbarhet	.......................................................................................................................	29	
5.2.2	Användarvänlighet	...............................................................................................................	30	



	 3	

5.3	Visualisering	........................................................................................................................	30	
5.4	Storleksguide	.......................................................................................................................	31	
5.5	Antal	betalningsalternativ	....................................................................................................	31	
5.6	Rangordning	för	externa	variabler	.......................................................................................	31	
5.7	Respondenternas	attityd	till	m-handel	av	kläder	..................................................................	32	
5.8	Respondenternas	intention	att	använda	m-handel	av	kläder	...............................................	32	

6.	Diskussion	....................................................................................................................	34	

7.	Slutsats	.........................................................................................................................	35	
	

	 	



	 4	

1.Inledning		
 

 
Inledningen presenterar uppsatsens ämne, bakgrund till ämnet, varför det är intressant att 
undersöka och utmynnar till sist i syfte och aktuell forskningsfråga. Detta avsnitt ligger 
sedermera till grund för resterande delar av uppsatsen.  

 
 

Återkommande scenario: “Tyvärr har vi inte kvar tröjan i storlek 38 i butik men kolla 

online.” Kunden tar upp sin smartphone och inom loppet av några sekunder är tröjan 

beställd och betald, allt via mobiltelefonen.1 

 
Detaljhandeln står inför stora förändringar när det kommer till försäljning av produkter. 

Digitaliseringen har utvecklat handeln markant, och därmed tillgängligheten av varor och 

tjänster. Marknadsplatsen begränsas inte längre till fysiska butiker där säljare och konsumenter 

utbyter resurser, utan utgörs nu även av hemsidor på dator och applikationer i mobilen. 

Elektronisk handel (e-handel) har fått ökad uppmärksamhet och blivit ett populärt 

forskningsområde de senaste åren. Den snabba tillväxten av e-handeln har gett företag med stor 

kunskap inom den elektroniska marknaden ett försprång gentemot sina konkurrenter. (Meier & 

Stormer, 2009, s.2–5) 

 

E-barometern, en svensk undersökning om e-handelns utveckling, visar att e-handeln svarade 

för all försäljningstillväxt för produkter, exklusive livsmedel, under de två första kvartalen av 

år 2017. Inom området är elektronik- och modebranschen särskilt utmärkande. Medan den 

fysiska försäljningen av dessa varor har haft en negativ tillväxt under en längre tid, ökar 

försäljningen som sker på nätet. Kläder och skor ligger högst upp på “Topp e-handlade varor” 

och står för 38 % av den totala e-handeln. (Postnord, Svensk Digital Handel & HUI Research 

2017) En av de bidragande faktorerna till den ökande tillväxten kopplas till att fler människor 

börjat konsumera genom sina mobiltelefoner. Postnords (2017) mätning visar även att nästan 

var fjärde svensk e-handlare konsumerar via sin mobiltelefon, en siffra som förväntas öka.  

 

Mobiltelefoner har utvecklats drastiskt under de senaste åren och har i stor utsträckning ersatts 

av så kallade smartphones som erbjuder helt nya shoppingmöjligheter för användaren (Persaud 

and Azhar, 2012). Wang & Malthouse visar i sin studie att yngre människor, i allt högre 

																																																													
1	Arbetslivserfarenhet	från	författarnas	bakgrund	inom	detaljhandel	(Nordiska	Kompaniet)	



	 5	

utsträckning, efterfrågar att varumärken tar fram sofistikerade applikationer för mobiltelefon, 

där användarvänlighet är en avgörande faktor. Den visar sedermera att nedladdning av en 

applikation har positiv inverkan på köpbeteende, köpintentionen ökar. En icke-funktionell 

applikation kan dock få motsatt effekt och leda till att kundens uppfattning av varumärket blir 

negativ. I de fall då användning av applikationen utgör en tillräckligt dålig erfarenhet (buggar, 

icke-användarvänlig etc.), kommer det att skifta konsumentens attityd gentemot varumärket 

som helhet, från positiv till negativ. (2015)   

 

Modebranschen var under lång tid det område inom e-handel som hade lägst tillväxt. Kläder 

klassas som en produktkategori präglat av högt engagemang och som starkt relaterat till 

personligt ego. Ur ett konsumentperspektiv innebär detta att kläder är svårbedömda. Tidigare 

har avgörande krav för köp varit att se, känna och prova produkten. (Citrin et al., 2003) E-

handel av kläder har de senaste åren börjat komma ikapp och gå om många andra 

produktkategorier. Att handla kläder via internet har normaliserats och komplexiteten 

förknippad med processen därmed också avdramatiserats. Detta i kombination med den 

konstanta utvecklingen av teknologin, har lett till att klädindustrin gått från att vara den minst 

adopterade e-handelsbranschen, till att idag på många marknader vara den bransch där e-

handeln växer mest. (Blazquez, 2014) 

 

Denna uppsats ämnar studera tre externa variablers påverkan på uppfattad användbarhet och 

uppfattad användarvänlighet vid mobil handel (m-handel) av kläder, samt attityd och 

användarintention till inom området.   

 
1.2	Syfte	och	frågeställning		
 
Den mest moderna forskningen samt de senaste konsumentundersökningarna visar att m-

handeln växer snabbt och därmed blivit ett attraktivt investeringsområde för företag. Med 

utgångspunkt i detta utgör syftet med uppsatsen att bidra med kunskap inom m-handel vid köp 

av kläder i mobilapplikation. 

 
Hur påverkar visualisering, betalningsmöjligheter och storleksguide uppfattad användbarhet 

och uppfattad användarvänlighet i en mobilapplikation? 
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2.	Teori 

 
I teoriavsnittet presenteras befintlig litteratur inom området dvs. relevanta teorier och 
definitioner som tillämpas vidare i uppsatsen. E-handel samt e-handel och klädindustrin 
presenteras inledningsvis då m-handeln utvecklats som en del av e-handel, och utgör 
uppsatsens undersökningsområde och klädindustrin eftersom detta är den avgränsade 
produktkategorin. Avsnittet kommer framför allt att behandla attityd och TAM-modellen och 
mynna ut till tre externa variabler, då detta ligger till grund för undersökningens utformning 
och analysmodell. Vidare beskrivs köpprocessen för att förstå de olika delarna då en 
konsument väljer att köpa en produkt.  

 
 
2.1	E-handel		
 
E-handel innebär möjligheten att köpa eller sälja varor via internet. Idag är den elektroniska 

marknaden enorm och valmöjligheterna för konsumenten oändliga. På den elektroniska 

marknaden, precis som på den fysiska marknaden, florerar företag som konkurrerar om de så 

kallade e-konsumenterna. E-handeln möjliggör, till skillnad från den fysiska handeln, för 

konsumenten att söka information, beställa och betala via internet.  Konsumenter kan gå in i 

elektroniska butiker, så kallade “webshops”, där de nya IT systemen möjliggör tillgång till 

erbjudanden, smidiga betalsätt och olika leveransalternativ. Kundinformation lagras ofta i 

samband med att man kollar eller köper produkter på nätet, vilket möjliggör att erbjudanden 

kan skräddarsys, för att tillgodose konsumentens önskemål och behov. (Meier & Stormer, 

2009, s.4–6) 

 
2.1.1	E-handel	och	klädindustrin	
 
Företag inom klädbranschen har idag stora krav på sig beträffande teknologisk innovation. För 

att överleva som klädvarumärke idag krävs i regel väl utarbetade medie-plattformar. Forskning 

visar att krav på hemsida, anpassad applikation och mobil användarvänlighet av företagets 

hemsida - multikanaler - är mycket högt värderade hos konsumenten. (Ly & Rucker, 2006, s. 

37)  

 

Dominerande barriärer för att köpa mode på nätet är brist på erfarenhetsbaserad information 

om produkt och brist på fysisk interaktion med produkt. Kläder kräver ofta en multilateral 

upplevelse för att produktsök ska leda till köp. Brist på konkret upplevelse av produkten har 

visat sig leda till att kunden i vissa fall upplever mindre njutning i shopping-processen, samt 
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bedömer risken för felköp som större. Som nämnt tidigare har teknologiska innovationer 

minskat detta behovsgap markant, då det går att simulera den fysiska handelns upplevelse med 

dagens teknologi. Kundens sensitiva behov kan nu tillfredsställs online, via till exempel 3D-

visualisering. (Lee et al., 2010) 

 

Blazquez redogör för att teknologins framsteg har gjort att interaktivitet mellan kund, 

varumärke och produkt kan skapas via nätet. Detta genom bildförstoring, 3D-visualisering, 

virtuella provrum, etc. Vidare har hög nivå av interaktivitet ett positivt samband till de affektiva 

aspekterna av konsumentens shoppingupplevelse och konsumentens attityd till att handla 

kläder online. Interaktion med produkt kommer även att påverka uppfattad risk vilket är direkt 

korrelerat till kundens köpintention. Sammanfattningsvis kan det tolkas som att shopping av 

kläder online bör vara en upplevelse där funktionalitet och njutning balanseras. (2014) 

 
2.1.2	Den	moderna	konsumenten	
 
Studier kring konsumentens perspektiv på shopping av kläder visar att denne är kräsen och att 

kraven för att tillfredsställa kunden är höga inom produktområdet. Den moderna konsumenten 

är inom sin klädshopping generellt sett mer utforskande och har högre krav på att det ska finnas 

multipla kanaler för både utforskande av sortiment och köpmöjlighet. Hen ser sina kanaler som 

en helhet och förväntar sig att de olika plattformarna är integrerade i varandra. En hemsida på 

en dator, en mobilapplikation, fysisk butik och övriga plattformar - allt tolkas som en helhet, 

där kunden förväntar sig hög nivå av integration. (Tarute et al., 2017)  

 

Nicholson lägger fram bevis för att humör är en betydelsefull faktor för val av shopping-

plattform inom området kläder. Ökad adoption och normalisering av ny teknologi har gjort 

mobilapplikationen till en huvudspelare inom klädhandel. (2002)  

 

En nämnvärd aspekt är även att surfing på olika shopping-hemsidor, både på dator och i 

telefonen, ofta klassas som underhållning. Den shopping som sker via teknologiska plattformar 

kan därav, ur kundens perspektiv, ses som ett substitut till att exempelvis se en film. (Tarute et 

al., 2017). Tarute et al. redogör för forskning som når slutsatsen att konsumenter som florerar 

på den elektroniska marknaden idag, strävar efter en emotionell upplevelse, och inte endast 

funktionalitet. Det föreslås att förklaringen till detta ligger i att den moderna konsumenten antar 

perfekt funktionalitet. Det förutsätts som en grundfunktion på alla applikationer, där 
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applikationer med buggar anses vara undantagsfall, vilka förkastas av potentiella konsumenter 

direkt. (2017) Låg användbarhet har i tidigare forskning visats vara den avgörande faktorn för 

att konsumenter raderar, slutar använda eller avfärdar en applikation (Deloitte, 2012; Eshet and 

Bouwman, 2015).  

 
2.1.3	Hedonism	och	utilitarism			
 
Hedonism och utilitarism är dimensioner som är aktuella i alla konsumtionssammanhang och 

konsumentbeteenden. Det är också ett kritiskt element att definiera när det kommer till att 

förutspå köpintention. (Jones et al., 2006) Begreppen integrerar inte bara den tillfredsställelse 

som produkten i sig kan skapa, utan syftar även till den sammanlagda känslan som 

shoppingaktiviteten i sig, samt den produkt som konsumeras, skapar (Tarute et al., 2017). 

Hedonistiska värdet i konsumtion bedöms individuellt och är subjektivt, det beskriver den 

emotionella reaktionen som skapas vid shoppingupplevelsen. Utilitaristiska shoppingens syfte 

är relaterad till ett specifikt utförande av en uppgift. Den utilitaristiska konsumtionen är 

rationell där strävan efter maximal nytta är kundens mål med shoppingen. (Blazquez, 2017) 

 

Tarute et al. förklarar att motivationen till att anta mobilapplikationer och använda dem baseras 

på livsstilsbeslut, organisering av vardagen och informationssökande dvs. utilitaristiska 

huvudmål. De används även för personligt nöje och stimulans, vilket utgör ett hedonistiskt 

syfte. Nämnvärt är att båda aspekterna integreras i kundens köpprocess och upplevelse, men i 

olika grad och dominans. (2017)  

 

Mode och kläder är ett konsumtionsområde som präglas av ett högt hedonistiskt värde. Det 

grundar sig i shoppingens symboliska värde och den höga entusiasm som ofta är kopplat till 

köp. Det är även den aktivitet, där det hedonistiska målet nöje och njutning, med stor 

sannolikhet dominerar. Det förklarar varför tidigare forskning visar att modebranschen var en 

lågadopterande bransch när det kommer till e-shopping. Teknikens utveckling har som tidigare 

nämnt ändrat dessa förutsättningar. Då mobilapplikationen blivit ett viktigt verktyg för att 

stimulera de hedonistiska syftena, såväl som de utilitaristiska är begreppen högst aktuella i detta 

sammanhang. (Blazquez, 2014) 
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2.2	M-handel		
 
M-handeln tog fart i samband med utvecklingen av så kallade smartphones där trådlöst internet 

började användas för e-handel genom mobilapplikationer, eller genom åtkomst till hemsidor 

via internet i mobilen. Apples lansering av Iphone år 2007 blev grunden till ett skifte i 

konsumentefterfrågan inom mobiltelefoni. Iphone banade vägen för skapandet av en 

applikationsmarknad, vilket förändrat efterfrågan av grundfunktionerna hos en mobiltelefon 

avsevärt. M-handeln har utvecklats i takt med att e-handeln har utökat till att inkludera 

beställning och betalning av varor via mobiltelefon. (Hung et al., 2012) Utvecklingen är enkel 

att följa och återfinns hos flera av de stora internetbaserade företagen idag där man skapat 

mobilapplikation som komplement till hemsida (Marriott et al., 2017). Fler och fler människor 

använder sig idag av smartphones och det är en trend som endast förväntas öka och därmed 

även M-handeln (Holmes et al., 2013). Mobiltelefonen är ett verktyg som en stor majoritet av 

populationen bär med sig överallt, samt kontinuerligt använder, därmed utgör den ett åtråvärt 

område att utveckla. Utvecklingen av applikation ses som ett effektivt verktyg för 

marknadsföring, och studier visar att det kan öka kundlojalitet till ett varumärke. (Wang et al., 

2015)  

 
2.3	M-handel	som	verktyg	i	olika	stadier	av	köpprocessen	
 
Tidigare studier visar att m-handeln tillgodoser fler behov än bara köpfunktionen och det är 

därför relevant att beskriva köpprocessen mer ingående. Köpprocessen beskrivs ofta med hjälp 

av en klassisk femstegsmodell (Nordfält, 2007; Kotler, 2006; Sumi & Kabir 2010). Det första 

steget förklaras av Nordfält som en dissonans mellan nuvarande tillstånd och eftertraktat 

tillstånd som resulterar i att ett nytt behov uppstår hos konsumenten. Vidare beskrivs nästa steg 

som en informationssökning där konsumenten börjar tänka på hur behovet kan tillfredsställas 

och var man kan hitta ytterligare information om detta. Detta steg kan exempelvis inkludera 

samtal med vänner och familj samt inhämtning av information från hemsida eller media i form 

av reklam eller rekommendationer. Efter informationssökningen påbörjas, enligt modellen, en 

utvärderingsprocess där olika alternativ ställs mot varandra och jämförs. I nästa steg beslutar 

konsumenten om vilken produkt som ska köpas och konsumeras. Processen fortsätter även efter 

själva köpet då konsumenten utvärderar till vilken grad köpet uppfyllt det gap som till en början 

identifierats - som därmed bildar efterköpsbeteendet. (2007) Holmes m.fl. (2013) visar att 

informationssökning, utvärdering av alternativ och faktiskt köp är tre delar av köpprocessen 
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som aktualiseras i olika omfattning vid m-handel. Vanliga funktioner som benämns är att kolla 

pris, jämföra produkter, samla produktinformation samt läsa kundrecensioner.   

 
2.4	Attityd	
 
Holmes m.fl. beskriver teorier kring attityd som verktyg för att förklara hur individer utvärderar 

något som antingen bra eller dåligt, vanligtvis varor eller tjänster. Attitydobjekten ger en 

respons som därmed bildar den affektiva-, kognitiva eller beteendekomponenten av en attityd. 

(2013) Den affektiva komponenten bygger på känslor gentemot ett objekt, den kognitiva på 

erfarenheter och förväntningar och slutligen beteendekomponenten på faktisk intention och 

agerande (Bohner & Wanke 2002, s.4–6). 

 

Inom attitydfältet finns många teorier och modeller som återkommer i forskning och behandlar 

köpbeteende på nätet. Några av de mest förekommande teorierna inom området är TRA (teorin 

om överlagt beteende), TAM (teknologisk acceptans modell), UTAUT (den enade teorin om 

acceptans och teknologisk användning) och TPB (teorin om planerat beteende). (Aldàs-

Manzano et al., 2009; Cheung et al., 2003) När det kommer till att förklara huruvida människor 

tar till sig och accepterar ny teknologi, är TAM-modellen den som många tidigare forskare 

rekommenderar (Davis et al., 1989; Mathieson, 1991). 

 

2.5	TAM-modellen		
 
Technology acceptance model är en teori vars resonemang härstammar i modellen Theory of 

reasoned action. Modellen bygger på det kognitiva händelseförloppet att det inledningsvis sker 

en attitydbildning kring ett objekt som i sin tur leder till intention för användning och därefter 

till beteende och faktisk användning. (Venkatesh & Davis, 2000) Den ursprungliga TAM-

modellen bevisar sambandet att användarvänlighet och användbarhet kommer att styra en 

individs intention att använda ny teknologi. Fortsättningsvis är användarvänlighet en 

medierande variabel i sammanhanget och krävs således i viss grad för att teknologin ska 

uppfattas som användbar. (Davis, 1989) Venkatesh & Davis (2000) föreslår i senare forskning 

att båda variablerna influeras av externa variabler. TAM-modellen har använts frekvent inom 

forskning sen dess uppkomst, och har modererats till olika områden i takt med teknologins 

framväxt. Lui m.fl. (2010) förespråkar mer specificerad forskning med TAM-modellen som 

grund, för att nå mer information om vilken riktning utvecklingen bör ha inom olika 

teknologiska fält.  
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Enligt TAM-modellen är hög användarvänlighet och exceptionell användbarhet drivande 

variabler för applikationsmarknadens framväxt och fortsatta utveckling. (Spaid & Flint, 2014) 

Modellen är designad för att förklara den process som gör att en person accepterar och använder 

ny teknologi samt att redogöra för vilka motivatorer som är drivande i processen (Davis, 1989).  

   
2.5.1	Uppfattad	användbarhet	
 
En av de två variablerna som ligger till grund för om en konsument anammar eller förkastar ny 

teknologi är uppfattad användbarhet. Med uppfattad användbarhet menas en individs 

förväntning kring huruvida en applikation kommer att förbättra dennes prestation. Inom 

mobilapplikationer innebär det främst hur mycket mer värde konsumenten får ut av att använda 

applikation, istället för exempelvis hemsida. Mer specifikt, vad applikationen ger i funktioner 

i relation till andra konkurrerande informationsverktyg. Detta i sin tur påverkar val mellan 

användning eller icke-användning. (Davis, 1989) Tidigare forskning visar att brist på 

användbarhet är den främsta anledningen till att individer inte intresserar sig för en applikation 

och då helt enkelt förkastar den. (Tarute et al., 2017) Fortsättningsvis definieras förväntad 

användbarhet som;  

 
“till vilken grad en person uppfattar att användning av ett visst system kommer förbättra 

personens prestation i sammanhanget.” (Aldàs-Manzano et al., 2008)  
 
2.5.2	Uppfattad	användarvänlighet	
 
Trots att en individ ser potentiell användbarhet i en applikation är detta inte nödvändigtvis 

likställt med konsumentens användning av densamma. Om individen upplever att applikationen 

är komplicerad att använda och att det krävs för mycket tid och kraft för att lära sig hur det 

fungerar kanske denne upplever att det är för stort besvär. Det räcker inte att applikationen är 

användbar i teorin med multipla fördelaktiga funktioner, det måste också vara enkelt för 

konsumenten att själv tillämpa dessa. Uppfattad användarvänlighet definierar således huruvida 

fördelarna av att använda en applikation uppväger för den ansträngning som den kräver att lära 

sig och behärska applikationen. (Davis, 1989) Fortsättningsvis definieras förväntad 

användarvänlighet som; 

 
“till vilken grad en person uppfattar att användning av ett visst system kommer vara fritt från 

ansträngning.” (Aldàs-Manzano et al., 2008, s.743) 
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2.5.3.	Externa	variabler	i	tidigare	forskning		
 
Tarute et al. presenterar i sin undersökning, fyra huvudgrupper med tillhörande variabler, som 

påverkar konsumenters engagemang till en mobilapplikation. Dessa är funktionalitet, design, 

interaktion och informationskvalitet. Variabler som bildar funktionalitet i en mobilapplikation 

är till exempel kamera, platstjänst, video, betalningsmöjligheter och navigationsmöjligheter. 

Vidare handlar funktionalitet om saker som användaren själv kan använda och utföra i 

applikationen. Vidare presenterar författarna variabler inom kategorin design där det istället 

handlar om färger, ikoner och layout som vid korrekt utformning underlättar för konsumenten 

att navigera i en applikation. De nämnda variablerna kan sammanfattas som applikationens 

utseende eller image, och påverkar hur estetiskt tilltalande konsumenten anser att applikationen 

är. Interaktion beskrivs också som en huvudgrupp där fokus ligger på variabler som antingen 

möjliggör för konsumenten att interagera med företaget via exempelvis en service-chatt, eller 

variabler som ger möjlighet att kommentera, betygsätta och läsa kundrecensioner, och på så vis 

kommunicera med andra konsumenter. Slutligen tas informationskvalitet upp som en viktig 

aspekt, med variabler som handlar om i vilket format information presenteras. Begreppet 

innefattar allt från att en produkt presenteras i bilder och videos till att de beskrivs i utförliga 

texter och med en storleksguide om produktkategorin är kläder. (2017) 

 

Blazquez lyfter i sin studie fram andra externa variabler som kan ha positiv inverkan på m-

handel. Variabler som diskuteras är virtuella provrum där kunden kan skapa en virtuell 

skyltdocka efter sina egna mått, samt 3D visualisering där kunden kan se kläder från olika 

vinklar och förstora genom zoomning. (2014)  

 

Kim et al. når slutsatsen att negativa erfarenheter med en applikation kommer att påverka hela 

varumärkets image hos konsumenten. De negativa erfarenheter man refererar till i 

sammanhanget är brist på teknisk funktionalitet. Framförallt buggar - applikationer där 

konsumenten stöter på tekniska komplikationer, samt icke-utvecklad teknik som upplevs 

omodern och svårhanterlig. (2014) 
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2.6	Externa	variabler	att	undersöka	
 
De tio externa variabler som testats i en referensgrupp är betalningsmöjlighet, 

navigationsmöjlighet inom app, teknisk funktionalitet, utseende/image, 

kommunikationsfunktion (konsument till konsument), kommunikationsfunktion (konsument 

till företag), storleksguide, produktinformation och visualisering av produkt. Följande visade 

sig vara högst prioriterade och kommer därmed undersökas vidare i uppsatsen.  
 

1. Visualisering av produkt: Möjlighet att studera produkten ur flera vinklar, inzoomning, 

att se kläderna i rörelse. Denna faktor handlar till stor del om att skapa en elektronisk 

bild av plagget där konsumentens helhetsuppfattning av objektet, blir så nära att uppleva 

produkten fysiskt som möjligt. Högre grad av visualisering innebär att kunden bedömer 

risken för felköp som lägre, vilket ökar köpintentionen. (Blazquez, 2014)  
 

2. Storleksguide: Utförlig och kvalitativ information om produktens storleksmått. Mått på 

modell som visar upp plagget, möjlighet att se olika storlekar på olika modeller. 

Angivna mått i korrekt enhet (cm i Europa och tum i USA t.ex.). (Blazquez, 2014)  
 

3. Betalningsmöjlighet: Antal betalningsalternativ (Tarute et al., 2017)  

 
2.6.1	Analysmodell	
 
Nedan presenteras analysmodellen som operationaliseras vid enkätundersökningen. Under 

rubriken externa variabler finns de variabler som fastställts med hjälp av en referensgrupp; 

visualisering, storleksguide och betalningsmöjligheter. Vidare kommer dessa undersökas i 

koppling till TAM-modellens uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet. 

Sedermera kommer konsumenters attityd till m-handel av kläder och intention att handla kläder 

via m-handeln att undersökas.  
 

 
 

Utvecklad TAM-modell med externa variabler 
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3.	Metod 
 

I metodavsnittet motiveras tillvägagångssättet för undersökningen dvs. enkätundersökning. 

Vidare återfinns här också en genomgång av hur datainsamlingen gått till, hur respondenter 

valts ut, hur teorin operationaliserats i enkätundersökningen samt begränsningar i metoden. 

Syfte med avsnittet är att förklara hur undersökningen planerats och genomförts.  

 
 
3.1	Val	av	metod	och	forskningsansats	
 
Avhandlingens undersökning kommer primärt att utformas med kvantitativ metod. En 

kvantitativ metod används när man vill samla numeriska data för att mäta utvalda teoretiska 

begrepp. (Bryman & Bell, 2015, s. 160–161) Uppsatsens ansats är deduktiv och utgår från 

etablerade teorier för att i sin tur testa en utvecklad analysmodell. Vi operationaliserar de 

teoretiska begreppen till mätbara frågor. Undersökningen innehåller även inslag av induktiv 

ansats då de externa variablerna testas på en liten referensgrupp för att sedan avgränsas till tre 

som används som undersökningsobjekt. (Bryman & Bell, 2015, s.23) 

 
3.2	Test	av	externa	variabler	i	referensgrupp	
 
Efter sammanställning av tidigare litteratur kring externa variabler som påverkar mobil handel, 

testades följande initialt i en referensgrupp om tio personer. Deltagarna bestod av fem män och 

fem kvinnor. Referensgruppen introducerades för ämnet med samtliga variabler och fick sedan 

diskutera vilka tre variabler som de ansåg vara avgörande vid mobil handel av kläder (se bilaga 

1). De tre mest förekommande variablerna valdes ut som undersökningsobjekt. 

Sammanställningen av dessa svar resulterade i de externa variabler som presenterats i 

analysmodellen i teoriavsnittet.  

 
3.3	Utformning	av	enkät		
 
I syfte att fånga in attityder kring m-handel samt få utökad förståelse för ämnet har en 

enkätundersökning valts som undersökningsmetod. Enkätundersökningen genomfördes i form 

av en webbenkät (se bilaga 2). Det finns många fördelar med att använda en webbenkät såsom 

enkelhet och snabbhet. Vidare är enkäten en användbar metod när man vill fånga in ett högt 

antal respondenter för att på så sätt kunna dra generella slutsatser om samband. (Christensen et 

al., 2001) Vidare finns det studier som visar på att respondenter påverkas i hur man väljer att 
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besvara en fråga om en fysisk intervjuare är närvarande. Vid en webbenkät har respondenten 

möjlighet att besvara frågor i sin ensamhet. (Bryman & Bell, 2015)  
 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades och enkäten skickades ut via sociala media, Facebook, till 

respondenter som ingår i ett redan bekant nätverk dvs. våra Facebook vänner och deras vänner. 

Urvalet är därmed ej helt slumpmässigt utan valt på grund av tillgängligheten.  (Bryman & 

Bell, 2015, s.200–202) Motivationen är att det bedömdes som mest sannolikt att inbringa störst 

svarsandel. Inledningsvis ställdes två demografiska frågor avseende ålder och kön. Därefter 

presenterades attitydpåståenden där en Likertskala med numeriskt format (1–7) tillämpades för 

att mäta och operationalisera de begrepp som beskrivs i teoriavsnittet. En sjugradig skala valdes 

framför en femgradig skala då det möjliggör för respondenterna att nyansera sina svar 

ytterligare. Skalan är medvetet ojämn så att respondenterna har möjlighet att vara neutrala om 

alternativen i en fråga inte passar. Majoriteten av påståendena hämtades från en tidigare 

undersökning och har redan använts i en enkätundersökning om e-handel (Weng & Ding, 

2011). Frågor och påståenden som används i enkäten har så kallade stängda svar där 

respondenterna får svara med givna alternativ på en sjugradig skala. Undersökningen har ingen 

uteslutande fråga utan inkluderar svar från individer som ägnar sig åt m-handel av kläder såväl 

som individer som inte ägnar sig åt m-handel av kläder.  

 
3.4	Test	av	enkät	
 
Enkäten har efter initial utformning testats på fyra personer inom undersökningens målgrupp, 

och reviderats utefter test-respondenternas kritik och missförstånd. Inga frågor behövdes 

plockas bort men förändring i beskrivande adjektiv och formuleringar utfördes. Detta gjordes 

för att säkerställa att respondenterna skulle förstå frågorna.  

 
3.5	Tillvägagångssätt		
 
Enkäten skickades ut via Facebook, en stor social media plattform. Enkäten var tillgänglig från 

en fredag till en måndag. Totalt samlades 76 svar in och av dessa identifierades ett bortfall på 

1 svar där inte hela enkäten fyllts i ordentligt. Facebook valdes ut som lämplig plattform då det 

ansågs vara det bästa sättet att få in många svar i rätt åldersgrupp.  
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3.6	Val	av	respondenter		
 
Enkätundersökningen är riktad mot konsumenter i ålder 18–30 år. Åldersspannet motiveras av 

att detta är en grupp som växt upp med digitala verktyg som tillgång till internet, datorer och 

mobiltelefoner och därför också med stor sannolikhet är bekanta med dessa. Studier visar att 

den grupp som initialt blir användare av m-handel ofta redan använder sig av e-handel 

kontinuerligt och gjort det ganska länge (Einav et al., 2014). 

 
3.6.1	Digitalt	infödda		
 
Forskare har tidigare ämnat att kategorisera människor vilka växt upp i digitaliseringens era 

och som därmed naturligt talar och förstår det digitala språket. En gemensam benämning för 

denna grupp som går att se i litteraturen är “digital natives”, som på svenska kan översättas till 

digitalt infödda (Prensky, 2001; Hoffman et al., 2015; Dingli and Seychell, 2015). Vidare 

definieras digitalt infödda som individer som inte upplever digitaliseringen och utveckling av 

exempelvis mobiltelefoner, datorer etc. som komplicerat utan snarare som något naturligt 

(Dingli and Seychell, 2015, s. 9).  

 
3.7	Operationalisering	av	teoretiska	begrepp		
 
I tabell 1 presenteras operationaliseringen av teoretiska begrepp. För varje teoretiskt begrepp 

finns tillhörande påståenden, dels hämtade från tidigare enkätundersökning inom liknande 

område och dels egna påståenden för att fånga in specifika fenomen. För att operationalisera 

delar av TAM-modellen har påståenden från en tidigare undersökning replikerats men 

anpassats till mobil handel av kläder. Den ursprungliga undersökningen använde fler 

påståenden för att fånga in begreppen än det som operationaliseras nedan. En avvägning gjordes 

där de påståenden som var nödvändiga för definitionen av begreppet inkluderades medans 

andra uteslöts. Detta för att hålla enkäten någorlunda kort, då risken annars är att respondenten 

inte svarar eller avslutar enkäten. Resterande frågor är tillverkade för att passa denna 

undersökning. En tydlig redovisning av operationaliseringen av teoretiska begrepp ökar 

replikerbarheten i undersökningen markant. Det är således enklare för andra att återskapa 

enkäten eller delar av enkäten vid ett senare tillfälle och få samma resultat vilket ökar 

reliabiliteten för den empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2013 s.63).  
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Tabell 1 
 

Begrepp  Frågor/Påståenden Referenser  

 
Demografi 

 

 
1. Min ålder ___ 
2. Mitt kön ___ 
 

 

 
Köpprocessen 

Till vilken grad stämmer påståendena (1=stämmer inte alls 
7=stämmer helt) 
 
Jag använder ofta min mobil för att  
3. Söka information om kläder 
4. Jämföra alternativ när det kommer till kläder 
5. Köpa kläder 
 

 
Fråga 3–5 är tillverkad för 

att ta reda på till vilken 
grad mobilen används i 

olika delar av 
köpprocessen. 

 

 
Användbarhet 

 

Till vilken grad stämmer påståendena (1=stämmer inte alls 
och 7=stämmer helt) 
 
6. Jag har möjlighet att uppfylla mina shoppingbehov 
snabbare när jag handlar via m-handel 
7. Jag har möjlighet att öka min shoppingproduktivitet (fatta 
beslut om köp eller hitta information om produkter på kortast 
tid) vid m-handel 
8. Jag har möjlighet att öka min shoppingeffektivitet (få 
tillgång till det bästa erbjudandet eller få mest information om 
en produkt) via m-handel 
 

 
Fråga 6–8 är tagna från E-
shopping: An analysis of 

the Technology 
Acceptance Model. Weng 

Marc Lim & Ding Hoi Tim 
(2012). De är sedan 

justerade för att passa m-
handel istället för e-handel 

överlag. 
  

 
Användarvänlighet 
 

Till vilken grad stämmer påståendena (1=stämmer inte alls 
och 7=stämmer helt) 
 
9. Jag uppfattar de flesta m-handel applikationer som enkla att 
använda 
10. Jag uppfattar det som enkelt att lära mig de flesta m-handel 
applikationer 
11. Jag uppfattar det som enklare att jämföra produkter i m-
handel applikationer än i fysisk butik 
 

 
Fråga 9–11 är tagna från 

E-shopping: An analysis of 
the Technology 

Acceptance Model. Weng 
Marc Lim & Ding Hoi Tim 

(2012). De är sedan 
justerade för att passa m-

handel istället för e-handel 
överlag. 

 

 
Externa variabler 

& 
Påverkan på 

uppfattad 
användbarhet och 
användarvänlighet 
 

Till vilken grad upplever du att   X  påverkar användbarhet? 
(1=påverkar inte alls, 7=påverkar helt) 
12. X1 = Visualisering 
13. X2 = Storleksguide 
14. X3 = Antal betalningsalternativ 
 
Till vilken grad upplever du att   X  påverkar 
användarvänlighet? (1=påverkar inte alls, 7 =påverkar helt) 
15. X1 = Visualisering 
16. X2 = Storleksguide 
17. X3 = Antal betalningsalternativ 
 

 
Fråga 12–17 är tillverkade 
för att ta reda på till vilken 

grad X1-X3 påverkar 
uppfattad användbarhet 

och uppfattad 
användarvänlighet 

  



	 18	

 
Attityd till  
m-handel 

18. Jag är bekväm med att shoppa från mobilen 
19. Jag tycker om att handla de kläder jag behöver med 
mobilen 
20. Jag känner mig glad när jag shoppar kläder från mobilen 
21. Jag tycker att m-handel av kläder är något bra 

Fråga 18–21 är tagna från 
E-shopping: An analysis of 

the Technology 
Acceptance Model. Weng 

Marc Lim & Ding Hoi Tim 
(2012). De är sedan 

justerade för att passa m-
handel istället för e-handel 

överlag. 
 

 
Intention att 

använda m-handel 

22. Jag skulle med stor sannolikhet använda m-handel för att 
handla kläder 
23. Jag planerar att handla mer av mina kläder via m-handel 
24. När jag ska köpa ett nytt klädesplagg kommer jag söka i 
mobilen efter återförsäljare 
 

Fråga 22–24 är tagna från 
E-shopping: An analysis of 

the Technology 
Acceptance Model. Weng 

Marc Lim & Ding Hoi Tim 
(2012). De är sedan 

justerade för att passa m-
handel istället för e-handel 

överlag. 
 

	

3.8	Generaliserbarhet			
 
Vid en kvantitativ undersökningsmetod är målet vanligtvis att resultaten ska vara talande för 

en större population än bara respondenterna i den faktiska undersökningen (Bryman & Bell, 

2015 s.175–176). Enkätundersökningen besvarades endast av respondenter i åldersspannet 18–

30 år, vilket medför att resultaten inte kan appliceras på åldersgrupper utöver detta. Däremot 

kan det dras generella slutsatser utifrån den grupp som undersökningen riktats mot. Enkäten 

skickades ut via Facebook och har därmed framför allt besvarats av våra vänner där majoriteten 

är studenter, vilket kan innebära vissa begränsningar för generaliserbarheten. Dock var det den 

grupp respondenter som vi hade möjlighet att nå ut till i störst omfattning. I en 

enkätundersökning ökar förväntad generaliserbarhet med antal respondenter och målet har 

därför varit ett stort antal respondenter (Bryman & Bell, 2015, s.198). Det har varit relativ stor 

spridning i vissa av resultaten vilket gör det svårare att dra generella slutsatser i de fallen. Detta 

benämns också vid presentationen av resultaten. Att ett bekvämlighetsurval tillämpats medför 

också vissa implikationer för generaliserbarheten. Detta på grund av att när en 

enkätundersökning skickas ut i ett redan bekant nätverk kan svarsfrekvensen öka till skillnad 

från om den skickats ut till slumpmässigt utvalda respondenter. En avvägning gjordes där denna 

metod valdes med motiveringen att det skulle inbringa fler antal svar.  
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3.9	Bearbetning	av	insamlade	data	
 
All insamlad data från enkätundersökningen behandlades i Excel i syfte att skapa tabeller och 

diagram av råmaterialet. Utöver att redovisa svarsandel för olika alternativ, sammanställdes 

medelvärde och standardavvikelse för samtliga resultat. I och med att spridningen i vissa av 

resultaten var relativt stor bedömdes det som viktigt att inkludera standardavvikelse då detta 

mått ger en tydlig bild av spridningen kring medelvärdet. En hög standardavvikelse innebär 

således att samband blir svagare, då svaren i undersökningen skiljer sig markant från varandra 

dvs. en stor spridning. Om medelvärdet är lågt indikerar det att fler respondenter svarat på den 

lägre delen av den sjugradiga skalan medan ett högt medelvärde indikerar att fler respondenter 

svarat på den övre delen av den sjugradiga skalan.  
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4.	Resultat 	
 

Resultatavsnittet presenterar insamlade data från enkätundersökningen. I syfte att ge en tydlig 
överblick över resultatet har data sammanställts i tabeller och diagram. Respondenterna har 
svarat på attitydpåståenden på en sjugradig skala där 1=stämmer inte alls och 7=stämmer 
helt. Vid frågor kring de externa variablerna representerar 1=påverkar inte alls och 
7=påverkar helt.  

 
 
4.1	Information	om	respondenter	
 
Enkätundersökningen besvarades av totalt 76 respondenter i åldersspannet 18–30 år. Av dessa 

identifierade sig endast en person som annat inom kategorin kön. Det är därför inte möjligt att 

dra några slutsatser om den gruppen och svaret kommer därmed inte att inkluderas vidare i 

uppsatsen. En respondent besvarade endast de demografiska frågorna och ej resterande enkät 

och räknas därmed som bortfall vid alla frågor. Kvar att analysera är data från 74 respondenter. 

Fördelningen mellan respondenterna är 74,3 % kvinnliga respondenter och 21,6 % manliga 

respondenter. Fördelningen mellan män och kvinnor är markant ojämn, därav kommer 

resultaten inte undersökas i jämförande syfte.  

	
4.2	Användning	av	mobiltelefonen	i	köpprocessen	
 
Tabell 2: Resultat för användning av mobil i köpprocessen av kläder. Fråga 3–5 i 
enkätundersökningen.  

  1=Stämmer inte alls 2 3 4 5 6 7=Stämmer helt 

Söka information 5,4 %  8,1 %  4,1 %  12,2 %  18,9 %  13,5 %  37,8 % 

Jämföra alternativ 12,2 %  8,1 % 
  

 13,5 %  12,2 %  20,3 %  9,5 %  24,3 % 

Köpa  18,9 %  28,4 %  9,5 %  8,1 %  18,9 %  2,7 %  13,5 % 
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Diagram för fråga 3–5 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 
 

 
 

Medelvärde: 5,23                                 Medelvärde: 4,46                                Medelvärde: 3,42 
Standardavvikelse: 1,86                      Standardavvikelse: 2,03                    Standardavvikelse: 2,03 

 
37,8 % av samtliga respondenter instämmer med påståendet att de ofta använder sin 

mobiltelefon för att söka information om kläder. Endast 5,4 % svarade att så inte alls var fallet. 

Vidare svarade 24,3 % att det stämmer helt på påståendet kring huruvida respondenterna 

använder mobiltelefonen för att jämföra alternativ när det kommer till kläder. 28,4 % svarade 

en tvåa på påståendet om de ofta använder mobiltelefonen för att faktiskt köpa kläder, och 18,9 

% en etta. 

 

4.3	M-handel	och	användbarhet	
 
Nedan redovisas resultaten för påståendena 1) Jag har möjlighet att uppfylla mina 

shoppingbehov snabbare när jag handlar kläder genom m-handel 2) Jag har möjlighet att öka 

min shoppingproduktivitet (fatta beslut om köp eller hitta information om kläder på kortast tid) 

vid m-handel 3) Jag har möjlighet att öka min shoppingeffektivitet (få tillgång till det bästa 

erbjudandet eller få mest information om kläder) via m-handel.  

 
Tabell 3: Resultat för om respondenter anser de flesta m-handel applikationer vara användbara. Fråga 
6–8 i enkätundersökningen.  
  1=Stämmer 

inte alls 
2 3 4 5 6 7=Stämmer helt 

1. 13,5 % 14,9 % 9,5 % 9,5 % 21,6 % 13,5 % 17,6 % 

2. 4,1 % 9,6 % 11, 0 % 20,5 % 16,4 % 17,8 % 20,5 % 

3.  4,1 % 8,1 % 8,1 % 20,3 % 12,2 % 24,3 % 23,0 % 
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Diagram för fråga 6–8 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 
 

 
 

Medelvärde: 4,22                              Medelvärde: 4,71                           Medelvärde: 4,93 
                 Standardavvikelse: 2,05                 Standardavvikelse: 1,76                   Standardavvikelse: 1,75 
 
 
Resultaten indikerar en stor spridning i åsikter när det kommer till påståendet huruvida 

respondenterna anser att de uppfyller sina shoppingbehov snabbare vid m-handel. Majoriteten 

har svarat på den övre delen av skalan men 37,9 % svarade på den nedre delen av skalan vilket 

indikerar att många anser att påståendet inte stämmer. På andra påståendet om 

shoppingproduktiviteten ökar vid m-handel har majoriteten av respondenterna svarat på den 

övre delen av skalan vilket indikerar att de stödjer påståendet. Däremot har 20,5 % svarat en 

fyra vilket innebär att de är likgiltiga inför frågan. Detsamma gäller för sista påståendet om 

shoppingeffektiviteten ökar vid m-handel där majoriteten svarat på den övre delen av skalan 

samtidigt som 20,3 % svarat en fyra. 

 

4.4.	M-handel	och	användarvänlighet		
 
Nedan redovisas resultaten för påståendena 1) Jag uppfattar de flesta m-handel applikationer 

för kläder som enkla att använda 2) Jag uppfattar det som enkelt att lära mig de flesta m-handel 

applikationer för kläder 3) Jag uppfattar det som enklare att jämföra kläder i m-handel 

applikationer än i fysisk butik 
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Tabell 4: Resultat för om respondenter anser de flesta m-handel applikationer vara användarvänliga. 
Fråga 9–11 i enkätundersökningen.  
  1=Stämmer inte alls 2 3 4 5 6 7=Stämmer helt 

1. 8,1 % 5,4 % 18,9 % 16,2 % 20,3 % 17,6 % 13,5 % 

2. 4,1 % 2,7 % 10,8 % 16,2 % 13,5 % 24,3 % 28,4 % 

3.  24,3 % 13,5 % 13,5 % 12,2 % 12,2 % 6,8 % 17,6 % 

 
Diagram för fråga 9–11 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 

 

 
 

Medelvärde: 4,42                               Medelvärde: 5,19                               Medelvärde: 3,65 
           Standardavvikelse: 1,76                     Standardavvikelse: 1,68                       Standardavvikelse: 2,17 
 
 
Resultatet indikerar relativt stor spridning kring användarvänligheten vid m-handel av kläder. 

Majoriteten är dock instämmande till påstående 9 och 10, vilka berör användarvänlighet i 

mobil-handel, utan att ställa det i relation till andra alternativ. Påstående nr 11 avser 

användarvänlighet i m-handel jämfört med fysisk butik och majoriteten av respondenterna 

svarar på den nedre delen av skalan dvs. att de inte anser det vara enklare att jämföra produkter 

i mobil än i fysisk butik. Spridningen och standardavvikelsen är stor även i denna fråga. 
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4.5	Externa	variabler	och	användbarhet	
 
Tabell 5: Resultat över hur respondenterna upplever att visualisering, storleksguide och antal 
betalningsalternativ påverkar användbarhet i en applikation för kläder. Fråga 12–14 i 
enkätundersökningen. 

  1=Påverkar inte 
alls 

2 3 4 5 6 7=Påverkar helt 

Visualisering 1,4 % 1,4 % 8,1 % 12,2 
% 

21,6 % 23,0 % 32,4 % 

Storleksguide 2,7 % 4,1 % 13,5 % 21,6 
% 

12,2 % 16,2 % 29,7 % 

Antal 
betalningsalternativ 

8,1 % 4,1 % 10,8 % 9,5 % 27,0 % 16,2 % 24,3 % 

 
Diagram för fråga 12–14 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 

 

 
 

Medelvärde: 5,5                                Medelvärde: 5,04                           Medelvärde: 4,89 
Standardavvikelse: 1,44                     Standardavvikelse: 1,70                 Standardavvikelse: 1,82 

 
 

Resultatet av undersökningen indikerar att samtliga tre undersökta variabler har stark påverkan 

på uppfattad användbarhet. På påståendet avseende visualisering och storleksguide, har en stor 

andel svarat på den högsta nivån (7 = påverkar helt). 32,4 % av respondenterna anser att 

visualisering påverkar helt, likaså anser 29,7 % att storleksguide påverkar helt. Visualisering 

påverkar i helhet mer än storleksguide, med en lägre standardavvikelse och ett högre 

medelvärde. Resultatet för antal betalningsalternativ har störst spridning, 27,0 % anser att 

betalningsmöjligheter har viss påverkan och har angett en femma.  
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4.6	Externa	variabler	och	användarvänlighet	
 
Tabell 6: Resultat över hur respondenterna upplever att visualisering, storleksguide och antal 
betalningsalternativ påverkar användarvänligheten hos en applikation för kläder. Fråga 15–17 i 
enkätundersökningen.  
  1=Påverkar 

inte alls 
2 3 4 5 6 7=Påverkar 

helt 

Visualisering 1,4 % 1,4 % 6,8 % 17,6 % 18,9 % 24,3 % 29,7 % 

Storleksguide 4,1 % 5,4 % 17,6 % 10,8 % 18,19 % 13,5 % 29,7 % 

Antal 
betalningsalternativ 

8,1 % 4,1 % 9,5 % 9,5 % 17,6 % 18,9 % 32,4 % 

 
Diagram för fråga 15–17 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 

 

 
 

Medelvärde: 5,43                            Medelvärde: 5,95                                 Medelvärde: 5,12 
Standardavvikelse: 1,42                   Standardavvikelse: 1,81                        Standardavvikelse: 1,89 

 
 

Resultatet kring de externa variablernas påverkan på uppfattad användarvänlighet har stor 

spridning. Här har samtliga tre variabler visat sig påverka helt (nivå 7) hos en stor del av 

respondenterna. Starkast påverkan har, även här, visualisering med den lägsta 

standardavvikelsen och tydligast kurva. På påståendena kring visualisering och storleksguide 

har 29,7 % svarat på nivå 7, därmed att det påverkar helt. På påståendet kring antal 

betalningsalternativ har 32,7 % svarat sju dock är spridningen större vilket gör sambandet 

svagare.  
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4.7	Attityd	till	m-handel	av	kläder	
 

Nedan redovisas resultaten för påståendena 1) Jag är bekväm med att shoppa kläder från 

mobilen 2) Jag tycker om att göra mina klädinköp med mobilen 3) Jag känner mig glad när jag 

shoppar kläder från mobilen 4) Jag tycker att m-handel av kläder är något bra 

 
Tabell 7 

  1=Stämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7=Stämmer helt 

1. 4,1 % 14,9 % 13,5 % 8,1 % 16,2 % 18,9 % 24,3 % 

2. 13,5 % 23,0 % 14,9 % 10,8 % 14,9 % 6,8 % 16,2 % 

3.  6,8 % 12,2 % 12,2 % 14,9 % 14,9 % 20,3 % 18,9 % 

4. 1,4 % 5,4 % 5,4 % 10,8 % 16,2 % 24,3 % 36,5 % 

 
Diagram för fråga 18–21 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 

 

 
Medelvärde: 4,72                                                                Medelvärde: 3,76 

Standardavvikelse: 1,92                                                          Standardavvikelse: 2,03 

 
Medelvärde: 4,55                                                             Medelvärde: 5,54 

Standardavvikelse: 1,89                                                   Standardavvikelse: 1,56 
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Resultatet för fråga 18 och 19 visar på stark spridning. Fråga 18 berör bekvämlighet med m-

handel, där respondenterna har svarat mycket olika, men störst andel på 24,3 % anser sig vara 

bekväma med aktiviteten och har svarat en sjua. Fråga 19 undersöker huruvida respondenten 

tycker om m-handel, här är resultatet mindre instämmande och störst andel på 23,0 % svarar att 

de inte instämmer med påståendet (nivå 2). Fråga 20 studerar en förhöjd glädjenivå till följd av 

m-handel. Resultaten visar många respondenter angivit nivå sex och sju, 20,3 % respektive 18,9 

%. Fråga 21 indikerar en mer samstämmig syn där 36,5 % har svarat att de anser m-handel som 

något bra.  

 
4.8	Intention	till	m-handel	av	kläder	
 

Nedan redovisas resultaten för påståendena 1) Jag skulle med stor sannolikhet använda m-

handel för att handla kläder 2) Jag planerar att handla mer av mina kläder via m-handel 3) 

När jag ska köpa ett nytt klädesplagg kommer jag söka i mobilen efter återförsäljare. 

 
Tabell 8 

  1=Stämmer inte 
alls 

2 3 4 5 6 7=Stämmer helt 

1. 6,8 % 13,5 % 13,5 % 12,2 % 13,5 % 14,9 % 25,7 % 

2. 13,5 % 12,2 % 12,2 % 18,9 % 16,2 % 9,5 % 17,6 % 

3.  6,8 % 5,4 % 4,1 % 9,5 % 17,6 % 23,0 % 33,8 % 

 

Diagram för fråga 22–24 (y-axel: antal respondenter x-axel: sjugradig-skala) 
 

 
Medelvärde: 4,59                               Medelvärde: 4,12                               Medelvärde: 5,29 

     Standardavvikelse: 1,99                   Standardavvikelse: 1,98                      Standardavvikelse: 1,82 
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Resultat kring respondenternas köpintention inom området visar att 25,7 % med mycket stor 

sannolikhet skulle handla kläder via mobilen, vilket redovisas i fråga 22. Fråga 23 undersöker 

om respondenternas planerar att handla mer av sina kläder via m-handel. Svaren visar på stor 

spridning i åsikter och inget samband kan därav förutspås. 18,9 % av respondenterna har 

dessutom svarat en fyra vilket indikerar att de är likgiltiga inför frågan. Fråga 24 undersöker 

konsumenters benägenhet att använda mobilen som ett sökredskap vid köp av klädprodukter. 

Här svarar 33,8 % att det med största sannolikhet kommer använda sin mobil som 

informationsverktyg.  
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5.	Analys	
 

I analysavsnittet diskuteras insamlade data och betydelsen av resultaten mer ingående. Vidare 
analyseras resultaten utifrån de teoretiska begrepp som introducerats i teoriavsnittet.  

 
 
5.1	Mobilapplikation	främst	som	sökverktyg	och	vid	jämförelse	av	alternativ	
 
Resultaten för hur mobilapplikationer används i samband med köpprocessen indikerar att 

respondenterna använder mobilapplikationer som verktyg i sökprocessen samt vid jämförande 

av alternativ i stor utsträckning. Däremot indikerar resultaten att de allra flesta inte alls 

använder mobiltelefonen för att kontinuerligt köpa kläder - då majoriteten svarade på den lägre 

delen av skalan. Resultaten visar att mobilapplikationen är viktig som ett sökverktyg, och för 

att jämföra alternativ, vilket överensstämmer med tidigare forskning som visar att mobilen 

överlag ofta används för att kolla pris, jämföra produkter och söka information (Holmes et al. 

2013). Anledning till att många respondenter använder mobiltelefonen för att söka information 

och jämföra alternativ när det kommer till kläder, grundar sig med stor sannolikhet i att många 

konsumenter har en smartphone, samt har den lättillgängligt (Holmes et al., 2013). 

Konsumenten kan således använda sin mobil för att utforska potentiella framtida köp i 

stimulerande syfte vilket innebär att processen därmed är hedonistiskt dominerad (Tarute et al., 

2017). Det stärker undersökningens resultat i att mobila applikationer inte nödvändigtvis 

resulterar i slutgiltiga köp. Konsumenten kan utforska i underhållningssyfte men potentiellt 

vända sig till en annan kanal för att genomföra köpet. Resultatet indikerar att mobiltelefonen 

är ett viktigt redskap för att läsa på om sortiment och produkt. Konsumenten vill hitta det bästa 

alternativet eller försäkra sig om att det optimala alternativet valts och har dvs. utilitaristiska 

motiv (Tarute et al., 2017). Sammanfattningsvis kan det konstateras att dagens konsument, den 

moderna konsumenten, använder sin smartphone som verktyg vid klädkonsumtion, antingen i 

utilitaristiskt eller hedonistiskt huvudsyfte.   

 

5.2	Användbarhet	och	användarvänlighet	i	mobilapplikationer	för	konsumtion	av	
kläder		
 
5.2.1	Användbarhet	
 
En majoritet av respondenterna i undersökningen anser att de kan uppfylla sina shoppingbehov 

snabbare genom m-handel. Det är däremot även många som svarat på den lägre delen av skalan 

och överlag är spridningen i frågan stor. Enkäten riktade sig mot så kallade digital natives, 
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därav kan det antas att resultatet inte beror på att användare har svårt att hantera en 

mobilapplikation, utan på andra faktorer (Dingli & Seychell, 2015). Vana av mobilshopping 

eller att respondenterna upplever risken för felköp vara större, och därmed upplever hela 

processen som mer tidskrävande, är två exempel. Gällande shoppingproduktiviteten och 

shoppingeffektiviteten anser en större majoritet att båda ökar vid m-handel av kläder. 

Resultaten kan bero på att man genom den digitala handeln ofta skräddarsyr upplevelsen och 

erbjudanden efter konsumentens tidigare sökbeteende (Meier & Stormer, 2009).  

  
5.2.2	Användarvänlighet		
 
På påståendena som berör huruvida mobilapplikationer för kläder är enkla att använda, och om 

de är enkla att lära sig, svarade majoriteten på den övre delen av skalan, dvs. instämmande. 

Resultatet indikerar alltså att de flesta av respondenterna tycker att användning av 

mobilapplikation för kläder är fritt från ansträngning (Aldás-Manzano, 2008). Påståendet som 

berör om respondenterna upplever det som enklare att jämföra kläder i mobilapplikation än i 

fysisk butik fick svar som inte var inte lika instämmande. Majoriteten svarade på den nedre 

delen av skalan, vilket betyder att påståendet inte stämmer in på många respondenter. 

Resultaten kan bero på att kläder länge varit en produktkategori där konsumenten vill se och 

röra plagget (Citrin et al., 2003). Även om tekniska framsteg förbättrat den visuella 

perceptionen av kläder är det fortfarande en pågående utveckling, vilket kan vara en förklaring 

till att många fortfarande tycker att det är enklare att jämföra alternativ i fysisk butik än via 

mobil.     

 

5.3	Visualisering		
 
En tydlig majoritet svarade på den övre delen av skalan på frågan till vilken grad visualisering 

påverkar användbarhet - vilket indikerar att det påverkar i hög grad. Endast några få procent 

svarade en etta eller tvåa på frågan. Fördelningen på frågan om till vilken grad visualisering 

påverkar användarvänlighet var snarlik och även här svarade en tydlig majoritet att det påverkar 

användarvänligheten av en mobilapplikation för kläder. Även om fördelningen inte skiljde sig 

mycket åt, så svarade en större majoritet att visualisering påverkar användbarhet mer än 

användarvänlighet. Det kan bero på att kläder som produktkategori är svårbedömda och 

visualiseringen därmed är viktig för att kunna fatta beslut om köp (Citrin et al., 2003). Variabeln 

visualisering är utifrån detta undersökningsresultat av högsta relevans, en mycket hög grad av 

visualisering kan förutspås minska konsumentens perception av risk för felköp. De ovanstående 
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resultaten implicerar att genomförandet av köpet ofta sker genom en annan kanal än via 

mobilen, en högre grad av visualisering kan bidra till mer genomförda köp på mobil. Brist på 

visualisering kan leda till att konsumenten uppfattar applikationen som icke-användbar.  

 

5.4	Storleksguide	
 
Majoriteten av respondenterna svarar att storleksguide påverkar användbarheten hos en 

mobilapplikation för kläder, dock är en dryg femtedel av respondenterna likgiltiga inför frågan. 

En större del av majoriteten anser att storleksguide påverkar användarvänligheten hos en 

mobilapplikation för kläder. Respondenterna anser storleksguide påverka användarvänlighet 

mer än användbarhet, vilket kan bero på att en bra storleksguide minskar risken för felköp och 

därmed sparar tid.  

 
5.5	Antal	betalningsalternativ		
 
Frågan angående till vilken grad antal betalningsalternativ påverkar användbarheten hos en 

mobilapplikation för kläder, fick svar där majoriteten svarade på den övre delen av skalan dvs. 

att det påverkar. Vidare svarade respondenterna snarlikt på frågan huruvida antal 

betalningsalternativ påverkar användarvänligheten hos en mobilapplikation för kläder. Antal 

betalningsalternativ verkar således påverka användbarhet och användarvänlighet i ungefär 

samma utsträckning. Spridningen i frågans resultat kan tänkas grunda sig i konsumentens 

antagande om multipla och enkla betalningsvägar. Komplexitet i betalningsmetod kan därav 

blivit en icke-fråga för konsumentgruppen “digitalt infödda”, vilket menas att konsumenten 

inte lägger någon värdering i variabeln, då det är ett krav för att en applikation skall användas 

på marknaden överhuvudtaget. Det blir således ingen konkurrensfördel, eller nackdel, eftersom 

det antas av användaren (Deloitte, 2012; Eshet & Bouwman, 2015).  

 
5.6	Rangordning	för	externa	variabler		
	

Vid en sammanställning av hur stor procentandel av respondenterna som svarade på den övre 

delen av skalan illustreras rangordningen av de externa variablerna. Den blir densamma oavsett 

om de testas på användbarheten eller användarvänligheten hos en mobilapplikation för kläder. 

Visualisering hamnar på första plats och respondenterna anser att det är den viktigaste variabeln 

för både användbarheten och användarvänligheten hos en mobilapplikation för kläder. Vidare 

hamnar antal betalningsalternativ på plats nummer två enligt respondenterna. Slutligen kommer 
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storleksguide på plats tre. Alla tre externa variabler har dock visats påverka användbarhet och 

användarvänlighet i hög grad. Det kan bero på att den moderna konsumenten idag har höga 

krav på mobilapplikationer och därmed förväntar sig många olika funktioner och att dessa ska 

vara enkla att använda (Deloitte, 2012; Eshet & Bouwman, 2015). 

 
Tabell 9 

Användbarhet % = påverkar Användarvänlighet % = påverkar 

1. Visualisering  77,0 % 1. Visualisering  72,9 % 

2. Antal betalningsalternativ 67,5 % 2. Antal betalningsalternativ 68,9 % 

3. Storleksguide 58,1 %                   3. Storleksguide 61,4 % 
 

5.7	Respondenternas	attityd	till	m-handel	av	kläder		
 
Majoriteten av respondenterna menar att de är bekväma med att handla kläder via mobilen och 

har svarat på den övre delen av skalan. Däremot är det inte en klar majoritet, resultaten visar 

att det är många respondenter som inte instämmer med påståendet. Likaså på frågan om 

respondenten tycker om att handla via mobiltelefonen, har en majoritet svarat på den övre 

skalan men med liten marginal. Respondenternas åsikter är spridda i frågorna rörande attityd 

till ämnet. De varierande resultaten kan bero på att köp av kläder har ett högt hedonistiskt värde 

som upplevs individuellt och därmed är subjektivt (Blazquez, 2014). För vissa respondenter 

kanske känslan av shoppingen är densamma vid m-handel som handel i fysisk butik, medan 

den för andra är mindre positiv och inte ger lika stor njutning. Detta kan även vara en förklaring 

till spridningen i resultatet på påståendet om respondenten känner sig glad i samband med m-

handel av kläder. Majoriteten svarade dock instämmande på påståendet och känner sig således 

glad vid m-handel av kläder. Det sista påståendet visade en stark majoritet där de allra flesta 

respondenterna är instämmande till att m-handel av kläder är något bra. Överlag visar samtliga 

påståenden på en positiv attityd till m-handel men med en relativt stark oppositionsgrupp.  

 
5.8	Respondenternas	intention	att	använda	m-handel	av	kläder		
 
På påståendet rörande om respondenterna med stor sannolikhet skulle använda mobiltelefonen 

för handel av kläder svarade majoriteten instämmande, och en dryg fjärdedel att påståendet 

stämmer helt. Påståendet rörande om respondenten planerar att göra framtida inköp av kläder 

via mobiltelefonen har mer spridda svar, och nästan var femte respondent var likgiltig inför 

påståendet. Dock svarade fler respondenter instämmande än tvärtom. På det sista påståendet 
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kring intention, som handlade om huruvida respondenten kommer använda mobilen för att hitta 

återförsäljare vid nästa köp av klädesplagg, svarade en klar majoritet instämmande. Överlag 

visar resultaten för de tre påståendena att majoriteten av respondenterna har för intention att 

använda m-handel för kläder.   

 
 
	 	



	 34	

6.	Diskussion	
 

I avsnittet diskuteras de ovannämnda resultaten. Vidare behandlas implikationer för 
undersökningen och förslag på framtida forskning inom området.  

 
 
Implikationer för undersökningen har varit en stor spridning i resultaten och att många 

respondenter har svarat neutralt i flera frågor. Detta kan bero på att mobil handel fortfarande är 

ett relativt nytt koncept och att konsumenters erfarenhet av mobil handel därför kan skilja sig 

åt markant. Ett sätt att undvika så många neutrala svar hade därför varit att ha en uteslutande 

fråga i den empiriska undersökningen där respondenter som ej handlar kläder via 

mobilapplikation inte besvarar resten av enkäten. En annan nämnvärd distinktion är skillnaden 

i huvudsyfte när en konsument tittar på kläder på sin mobiltelefon. Det kan utifrån resultaten 

konstateras att mobilen är ett aktuellt redskap i köpprocessen, dock kan det förutspås att 

attitydbildning och köpintention är olika beroende på hedonistiskt eller utilitaristiskt syfte. En 

konsument tar upp sin telefon på tunnelbanan för generell stimulans, och ser ett plagg av 

intresse medans en annan konsument söker en ny jacka och använder sin telefon som ett 

redskap för att jämföra marknadens utbud. Mobil-shopping och dess bakomliggande syfte är 

därmed situationsberoende. Framtida undersökningar bör definiera scenario och 

bakomliggande anledning till att konsumenten sökte sig till mobilapplikationen, och hur detta 

influerar köpintention. Det kan förutspås att spridning i resultat skulle minska givet mer 

definierade scenarion, då risken för likgiltighet eller slumpmässigt valda svar minskar.   
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7.	Slutsats		
 

 
I avsnittet sammanfattas undersökningens viktigaste resultat i syfte att besvara uppsatsens 
inledande frågeställning.   

 
 
Inledningsvis i uppsatsen presenteras forskningsfrågan; Vilka variabler är viktigast när en 

konsument handlar kläder via m-handel? I syfte att besvara frågeställningen har en empirisk 

undersökning genomförts där konsumenters attityd till, och tre externa variablers påverkan på 

m-handel studerats närmre.  

 

Resultaten från den empiriska undersökningen visar att konsumenter rangordnar 1) 

visualisering 2) antal betalningsalternativ och 3) storleksguide i samma ordning till både 

användbarhet samt användarvänlighet, i en mobilapplikation för kläder. Vidare kan det 

konkluderas att majoriteten av de moderna konsumenterna anser att samtliga tre variabler 

påverkar användbarheten och användarvänligheten i en mobilapplikation för kläder i hög 

grad.  Överlag är konsumenters attityd till m-handel positiv men resultaten visar också på en 

relativt stor spridning. Detsamma gäller för konsumenters intention att använda m-handel för 

kläder. Majoriteten visar att de har en intention att använda m-handel för kläder samtidigt som 

vissa fortfarande är skeptiska till fenomenet. Däremot kan man utifrån resultaten dra slutsatser 

kring att de allra flesta konsumenter anser mobilapplikationer för kläder som ett viktigt 

sökverktyg och vid jämförande av alternativ. 

 

Sammanfattningsvis ger uppsatsen en viktig inblick i konsumenters attityd och intention till m-

handel av kläder. Den moderna konsumenten har höga krav på en mobilapplikation för kläder 

och anser samtliga tre variabler i undersökningen som viktiga.  
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Bilaga 1 Referensgrupp  

 
Hej! Vi håller på att välja ut undersökningsvariabler till en enkät om mobil handel av kläder 
och vill därför testa några av de mest förekommande variablerna på en referensgrupp innan. 
Av följande alternativ;  
 

1. betalningsmöjlighet (enkelhet/smidighet i betalningsprocessen, samt antal 
betalningsalternativ) 

2. navigationsmöjlighet inom app (enkelhet att röra sig mellan olika funktioner och 
produkter samt tydliga produktkategorier) 

3. teknisk funktionalitet (inga buggar, användarvänlig) 
4. utseende/Image (hur estetiskt tilltalande applikationen är) 
5. kommunikationsfunktion C2C (möjligheten att kommunicera med andra 

konsumenter t.ex. via kommentarsfunktioner eller betygsättningsfunktioner) 
6. kommunikationsfunktion C2B (möjligheten att kommunicera med företaget t.ex. 

via service-chatt, telefonservice etc.) 
7. storleksguide (möjlighet att översätta storlekar och tillgång till hjälpmedel för att 

förstå storlekar t.ex. "modellen är 173 cm och har storlek S" 
8. produktinformation (hur väl produkten beskrivs t.ex. material och färgalternativ) 
9. visualisering av produkt (olika vinklar, detaljbilder, möjlighet att zooma och rörligt 

material).  
 
Välj ut de tre variabler som du anser är viktigast. 
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Bilaga 2 Enkätundersökning  
 
 
Hej, vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala 
universitet. Uppsatsen behandlar mobil handel av kläder. 
  
Användbarhet = hur tillfredsställande och effektivt, användning av en applikation, hjälper dig 
att uppnå ditt syfte. 
  
Användarvänlighet = till vilken grad du uppfattar att användning av en applikation kommer 
vara fritt från ansträngning dvs. smidigt och enkelt. 
  
Visualisering = möjlighet att studera produkten ur flera vinklar, inzoomning, att se kläderna i 
rörelse. 
  
Storleksguide = utförlig och kvalitativ information om produktens storleksmått. 
  
  

1.     Min ålder _______ 
  

2.     Mitt kön          Kvinna      Man      Annat 
  

3.     Jag använder ofta min mobiltelefon för att söka information om kläder 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

4.     Jag använder ofta min mobil för att jämföra alternativ när det kommer till kläder 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

5.     Jag använder ofta min mobil för att köpa kläder 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

6.     Jag har möjlighet att uppfylla mina shoppingbehov snabbare när jag handlar kläder 
genom m-handel 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

7.     Jag har möjlighet att öka min shoppingproduktivitet (fatta beslut om köp eller hitta 
information om kläder på kortast tid) vid m-handel 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

8.     Jag har möjlighet att öka min shoppingeffektivitet (få tillgång till det bästa 
erbjudandet eller få mest information om kläder) via m-handel 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

9.     Jag uppfattar de flesta m-handel applikationer för kläder som enkla att använda 
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(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

10.  Jag uppfattar det som enkelt att lära mig de flesta m-handel applikationer för kläder 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

11.  Jag uppfattar det som enklare att jämföra kläder i m-handel applikationer än i fysisk 
butik 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

12.  Till vilken grad upplever du att visualisering av produkt påverkar användbarhet av en 
mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

13.  Till vilken grad upplever du att storleksguide påverkar användbarhet av en 
mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

14.  Till vilken grad upplever du att antal betalningsalternativ påverkar användbarhet av 
en mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

15.  Till vilken grad upplever du att visualisering påverkar användarvänlighet av en 
mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

16.  Till vilken grad upplever du att storleksguide påverkar användarvänlighet av en 
mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

17.  Till vilken grad upplever du att antal betalningsalternativ påverkar användarvänlighet 
av en mobilapplikation för kläder? 
  
(Påverkar inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Påverkar helt) 
  

18.  Jag är bekväm med att shoppa kläder från mobilen 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

19.  Jag tycker om att göra mina klädinköp med mobilen 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
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20.  Jag känner mig glad när jag shoppar kläder från mobilen 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

21.  Jag tycker att m-handel av kläder är något bra 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
 

22.  Jag skulle med stor sannolikhet använda m-handel för att handla kläder 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

23.  Jag planerar att handla mer av mina kläder via m-handel 
  
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
  

24.  När jag ska köpa ett nytt klädesplagg kommer jag söka i mobilen efter återförsäljare 
 
(Stämmer inte alls)  1         2          3         4         5          6         7  (Stämmer helt) 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

	


