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Sammanfattning 

Titel   Teknik i klädesbutik - upplagt för kritik eller snillerikt? 

Författare  Linnéa Nylén 
   Mathias Olsson 

Handledare  Lars Witell 

Bakgrund  Klädesbranschen står inför nya möjligheter i form  
   självserviceteknologi (SST). Ett flertal butiker har redan börjat

   använda olika typer av teknologiska lösningar. Det verkar dock
   finnas meningsskillnader angående om det är en god idé att införa

   SST i alla typer av butiker. 

Syfte   Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur 

   svenska konsumenters shoppingstil och teknikmognad möjliggör 

   användningen av SST i klädesbutiker. 

 

Genomförande Efter en utförlig litteraturstudie konstruerades en enkät baserad på 

   inom ämnet etablerade metoder inom köpbeteende och teknikmognad. 

   Enkät delades ut i Linköping. En statistisk analys genomfördes därefter 

   med hjälp av programvaran SPSS. Resultatet jämfördes och 

   utvärderades till sist mot tidigare genomförda studier inom området. 

 

Slutsats  Svenska konsumenter har olika shoppingstilar samt olika nivåer av 

   teknikmognad. Studien identifierade fem konsumentgrupper av 

    shoppingstilar samt fem konsumentgrupper av teknikmognad. De

   konsumenter som klassificerats som vane- och lojalitetsshoppare samt 

   undvikare av shopping har en hög teknikmognad således är  

   implementering av SST en god idé för dessa konsumentgrupper. 

   För stilarna: shoppingälskaren och den förvirrade shopparen verkar

   potentiellt användande av SST mindre positivt då dessa karaktäriseras

   av lägre teknikmognad. 

 

Nyckelord  Självserviceteknologi (SST), Shoppingstil, (CDMS), Teknikmognad

   (TR) 
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Abstract 

Title   Technology in apparel stores – ingenious or destined for criticism? 

Authors  Linnéa Nylén 
   Mathias Olsson 

Supervisor  Lars Witell 

Background  The apparel industry faces new possibilities in the form of 
   selfservice technology (SST). Several stores have already started 

   using different types of technological solutions. There seem 
   to be a disagreement regarding whether or not this is a good idea to

   implement SST in all types of apparel stores. 

 

Purpose  The purpose of this study is to create a deeper understanding regarding

   Swedish consumers decision making styles  and their technology  

   readiness and how this enables the use of SST in apparel stores. 

 

Completion  After an extensive literature review a survey was created. The survey

   was based on well established tools for measuring consumer decision

   making styles and technology readiness. The survey was distributed in 

   Linköping, Sweden and then analyzed in SPSS. 

 

Conclusion  Swedish consumers have different consumer decision making styles 

   and different levels of technology readiness. The study showed that it

   was possible to divide the consumers into four different groups 

   regarding consumer decision making style.  The consumers classified

   as habitual and brand loyal and shopping avoiders showed high levels

   of technology readiness,  the enabling of SST for this type of consumer

   seems promising. The shopping lover and the confused shopper 

   enabling of SST seems less promising since they show low levels of

   technology readiness. 

 

Keywords  Selfservice technology (SST), consumer decision making style (CDMS), 

   technology readiness (TR) 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med studiens bakgrund och problematisering som leder fram till 

studiens syfte och frågeställningar med tillhörande avgränsningar. Därefter presenteras 

definitioner och ordlista som är aktuella för läsarens förståelse. 

	  

1.1	  Bakgrund	  

De senaste åren har präglats av stora teknologiska framsteg inom detaljhandeln. Nya 

koncept har introducerats som radikalt förändrat processen hur människor handlar. 
Amazons koncept ”Go” ligger i framkant då de revolutionerat betalningsprocessen till att 

helt slopa kassor, kö samt tillhörande personal. Konsumenten tar via en mobilapplikation 
över en del av processen och betalning sker automatiskt (Amazon 2017). Den svenska 

restaurangkedjan Pinchos byter ut den klassiska kyparen och ersätter istället dennes 

arbetsuppgifter med en mobilapplikation (Pinchos 2017). Ett ytterligare exempel är 
hotellindustrin. Scandic Hotels har tagit efter rådande trender och erbjuder numera både 

in- och utcheckning med hjälp av mobilapplikation eller lässkärmar (Scandichotels, 2017). 
Gemensamt för dessa trender är att konsumenten nu får ta över en del av arbetet som innan 

utfördes av personal. Inom detaljhandeln har butiker infört självservice i form av 
teknologiska lösningar för att erbjuda bättre bekvämlighet och förbättra 

shoppingupplevelse för konsumenterna. Dessa självserviceteknologilösnigar inom 

detaljhandeln har potential att gynna såväl konsumenter som återförsäljare (Berry, Seiders, 
& Grewal, 2002; Grewal, Levy & Kumar, 2009; Evanschitzky, Iyer, Pillai, Kenning & 

Schütte, 2015). 
 

Självserviceteknologi (SST) definieras av Meuter, Bitner, Ostrom och Brown (2005) som 
“technological interfaces that enable customers to produce a service independent of direct 

service employee involvement” (Meuter m.fl. 2005, s.50).  Således är SST ett relativt brett 

samlingsnamn för teknologiska lösningar som konsumenten kan använda för att producera 
tjänsten utan inblandning av personal. Enligt Considine och Cormican (2016) har SST blivit 

ett viktigt verktyg för att kontrollera kostnader samt förhöja kundupplevelsen och finns i ett 
flertal olika branscher. SST är inget nytt fenomen utan det har funnits länge i form av 
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bankomater, bank på telefon, e-handel och självscanning i butik. Ytterligare exempel på 

SST som kan hittas i fysiska butiker är stationer för information och beställning, 

självbetalningsstationer och elektronisk personlig shoppingassistans (Evanschitzky m.fl., 
2015). 

 
För att avgöra om SST är en lämplig metod för butiker är det viktigt att förstå 

konsumentens individuella preferenser (Nathalie & Souad, 2016) och teknikmognad 
(Parasuraman & Colby, 2001). Vid Karlstads Universitet har det gjorts en studie om 

svenskars teknikmognad. Studien visade att det i Sverige finns en stor andel “utforskare” 

vilket är användare som är nyfikna på ny teknik och gärna utforskar ny teknik och därför 
kan Sverige anses fungera bra som en testmarknad för nya SST-lösningar (Celsing, 2003). 

 
Nathalie och Souad (2016) studerade SST inom detaljhandeln, närmare bestämt i 
livsmedelsbutiker. SST i livsmedelsbutiker är inget nytt utan det har funnits i Sverige i 

ungefär cirka 15 år (Sverigesradio, 2003). Dock visar författarna på att SST inte är en 

självklar utveckling inom detaljhandeln. Det finns butiker i Frankrike samt Kanada som 
istället för att addera system tagit bort sina olika SST-system med syftet att förespråka en 

mer personlig upplevelse (Nathalie & Souad, 2016). I en svensk kontext är det desto mer 
förekommande att fortsätta addera SST men det finns kedjor som helt avstått från SST som 

Lidl Sverige och Netto Sverige (Handelsnytt, 2013). 
 

Nu har SST-trenden även nått klädbranschen. Rebecca Minkoff, en lyxklädesbutik i New 

York är bland de första att introducera SST. Genom att slippa kö sparar konsumenterna tid 
och med mindre mänsklig interaktion får konsumenterna mer frihet i butiken. Det verkar 

dock finnas en viss meningsskillnad om detta verktyg passar för alla butiker (Arthur, 2017). 

1.2	  Problematisering	  

En utmaning som är speciellt stor för oss i västvärlden är de ökade kostnaderna för 

personal inom handeln. En stor utmaning består av att erbjuda bra service men samtidigt 
hålla nere kostnaderna (Demirkan & Spohrer, 2014). Ett annat problem är bristen på 

personal i butik och konsekvenserna av detta. Demirkan och Spohrer (2014) tar upp i sin 

artikel att det blir allt vanligare att konsumenten lämnar butiken utan att köpa något på 
grund av brist på personal. För att möta denna utmaning har butiker försökt skapa en 

informationsrik upplevelse med hjälp av teknologi istället för den mänskliga interaktionen 
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(Sethuraman & Parasuraman, 2005). 

 

Att minska den mänskliga interaktionen kan ifrågasättas om det är önskvärt i alla 

servicemöten (Rosenbaum & Wong, 2015). Solgaard och Hansen (2003) lyfter faktumet att 

det inte finns något allomfattande svar utan konsumenten förväntar sig olika service 
beroende på vad de köper och vilken prisklass. Olika butiker lockar olika typer av 

konsumenter och butiker kan samexistera eftersom de inte har liknande positioner i 
konsumentens sinne (Solgaard & Hansen, 2003). Därför gäller det att förstå vad 

konsumenten baserar sitt val på och vad denne förväntar sig av olika butiker. Andersen 
(1997) samt Morschett, Swoboda och Schramm-Klein (2005) lyfter det faktum att butiker 

måste lyssna på konsumenterna för att komma underfund med hur de ska tillfredsställa 

deras behov. Det är viktigt för företag att ha en god insikt i konsumentens förväntningar, 
detta är för att kunna skapa orientering och anpassa sina strategier för att bygga lönsamma 

relationer med den utvalda målmarknaden och en av de viktigaste strategierna i ett 
modernt butiksformat är självbetjäning och teknikbaserade lösningar (Jain & Bagdare, 

2009).  

 

Arthur (2017) skriver i en artikel att teknologi kan bidra till en lättare shopping och då 
gäller det för detaljhandelsföretag att acceptera teknikens inverkan för att detaljhandeln ska 

förbli levande och överleva de ökade kostnadskraven. Prasad (2016) belyser dock faktumet 

att det är viktigt att förstå vad konsumenterna förväntar sig för handlingar i butik för att 
uppnå kundnöjdhet. Det gäller för detaljhandeln att möta rätt behov, annars kan 

konsumenten uppleva att de tvingas betala för en tjänst som konsumenten inte efterfrågat, 
vilket till exempel kan vara nya teknikinnovationer (Prasad, 2016). 

 

Genom undersökning och analys har Sproles och Kendall (1986) kommit fram till åtta 

generiska shoppingstilar eller “customer decision making styles” (CDMS). Vissa personer är 
till exempel mer benägna att välja produkt utifrån kvalitet, andra tar beslut baserat på vana 

och vissa tar beslut impulsivt (Sproles & Kendall, 1986). Dessa stilar bildar en typ av 

kundsegment som företagsledare måste ta ställning till för att effektivisera strategier 
angående till exempel pris, marknadsföring, positionering och butiksformat (Walsh, 

Mitchell & Henning-Thurau, 2001). 

 

Parasuraman och Colby (2001) skriver i sin bok “Techno-Ready Marketing: How and Why 
Customers Must Adopt Technology” att det är viktigt att se på individernas teknikmognad 
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och hur de olika konsumentsegmenten anpassar sig till teknologi. Parasuraman och Colby 

(2001) lyfter även faktumet att oberoende av teknikmognad tycker nästan alla konsumenter 

att “human touch” är viktigt, men hur viktig faktorn är påverkas av konsumentens 
teknikmognad. 

 

Cho, Hodges och Watchravesringkan (2015) har undersökt om SST är önskvärt i 

klädbranschen. Studien visar att SST förmodligen hade mötts av en positiv attityd i 
klädbranschen av dess konsumenter. Artikeln fokuserar på betydelsen av uppmuntrande 

faktorer och konsumenters förtrogenhet med teknologi i klädbranschen. Resultatet från 
deras studie visar att de konsumenter som har en positiv inställning till SST även har en 

positiv inställning till att använda SST i klädbutiker. Däremot lyfts även faktumet att 

butiker har olika konsumenter med olika karaktärsdrag och konsumenterna förväntar sig 
olika service beroende på butiksmiljö. 

 
I en nyligen publicerad artikel i Arthur (2017) intervjuas företagsledningen för flera 

klädbolag och strategibolag. Ana Andjelic som är global strategy director på strategibolaget 
Havas Luxhub menar att självbetalningsstationer kommer att vara mer applicerbart för 

lågkostandsbutiker än för premiumbutiker (Arthur, 2017). José Neves, grundare samt VD 
för Farfetch påpekade i en intervju med The Guardian att den mänskliga interaktionen är 

nödvändig i klädesbranschen. Enligt Neves är mänsklig interaktion en av de sakerna som 

bidrar till den lyxiga känslan (The Guardian, 2013). Dock menar Uri Minkoff, VD för 
lyxvarumärket Rebecca Minkoff, att tiden för att vara beroende av butikspersonal är förbi 

och nu får konsumenten större kontroll över processen och i slutändan blir relationen 
mellan butik och konsument bättre med införandet av teknologi (Arthur, 2017). Det verkar 

finnas meningsskillnader angående om SST är för alla typer av butiker, varumärken och 
företag. Då personliga karaktärsdrag är den viktigaste faktorn för en individs acceptans 

gentemot SST (Lin & chang, 2011) är det viktigt att förstå dessa personliga karaktärsdrag 

och inte bara se på butikskonceptet utan även se på konsumenter och deras beetende i 
butik. Vill exempelvis personen som är intresserad av högkvalitetskläder använda SST eller 

kommer denna person vara negativt inställd till teknik? Det finns bristande kunskap om 
vilka konsumenter som uppskattar tekniklösningar och hur deras köpbeteende ser ut i 

butik. Det är därför av intresse att undersöka konsumenters shoppingstilar samt deras 
teknikmognad för att undersöka om SST hör hemma i klädesbutiker. 
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1.3	  Syfte	  

Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur svenska konsumenters shoppingstil och 

teknikmognad möjliggör användningen av SST i butik. Detta för att svenska klädesbutiker 

ska kunna avgöra om det är en lämplig strategi att införa SST-lösningar i butik och hur de 
ska anpassa dessa SST lösningar efter konsumentens shoppingstil och teknikmognad. 

1.4	  Frågeställningar	  

Efter en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom områdena SST, teknikmognad 
samt shoppingstilar formulerades följande frågeställningar: 

 

● Hur ser svenska konsumenters teknikmognad ut inom den svenska klädbranschen? 
● Hur ser svenska konsumenters shoppingstilar ut inom den svenska klädbranschen? 

● Vad innebär svenska konsumenters shoppingstilar samt teknikmognad för 
möjliggörandet av SST i svenska klädesbutiker? 

1.5	  Avgränsningar	  

Studien är fokuserad på självserviceteknologi i klädesbutiker då indexet som använts för att 
mäta shoppingstil är mestadels applicerbar på shopping i klädesbutiker. Av detta skäl ges 

förslag avseende SST för klädesbutiker. 

1.6	  Studiens	  bidrag	  

Studiens resultat förväntas ge beslutsstöd till aktörer inom klädbranschen som utvärderar 
SST alternativt planerar att implementera olika SST-lösningar i butik. Studien belyser 

specifikt kundperspektiv i syftet att detta perspektiv är av värde då butiker skall avgöra om 
SST teknologi är lämplig i den aktuella butiken beroende på vad butiken har för typ av 

konsumenter avseende köpbeteende och teknikmognad. 

1.7	  Definitioner	  

De för studien viktigaste begreppen och deras definitioner är sammanfattade i tabellen 
nedan. Definitionerna återfinns i dess originalspråk, engelska för att inte riskerar att 

respektive innebörd inte skall gå förlorad vid översättning. 
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Tabell 1. Definitioner 

Begrepp Definition 

Självserviceteknolog
i (SST) 

“Technological interfaces that enable customers to produce a 
service independent of direct service employee involvement” 

(Meuter m.fl. 2005, s.50). 

Teknikmognad “People’s propensity to embrace and use new technologies for 

accomplishing goals in home life and at work” (Parasuraman, 
2000, s 308) 

Shoppingstil “Mental orientation characterizing a consumers approach to 
making choices” (Sproles & Kendall, 1986, s. 268) 

 

1.7.1	  Ordlista	  

Majoriteten av litteraturen idag är baserad på engelska vilket kan skapa problem när 
begrepp ska översättas. För att underlätta läsning av rapporten och för att klargöra vilka 

begrepp som används i denna rapport ges en ordlista enligt nedan. 
 

Tabell 2. Benämningar 

Svenska Engelska 

Teknikmognad Technology readiness (TR) 

Självserviceteknologi Self service technology (SST) 

Shoppingstilar Consumer decision making styles (CDMS) 
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1.8	  Disposition	  

Efter inledning med bakgrund, problematisering, syfte och frågeställningar, presenteras de 
tre huvudområdena: teknikmognad, shoppingstilar och självserviceteknologi. 

Litteraturgenomgång redovisar tidigare studier som utförts avseende teknikmognad och 
vanliga metoder för att mäta acceptans för teknik. Därefter förklaras och utvecklas 

begreppet shoppingstil samt hur dessa stilar mäts. Efter referensramen presenteras 
studiens metod, hur enkäten utformats och slutligen diskuteras hur etik, validitet och 

reliabilitet ska behandlas i denna studie. I resultatkapitlet presenteras primärdata som 

samlats in och de statistiska tester som utförts. Därefter beskrivs och analyseras resultaten 
teknikmognad och shoppingstilar som leder fram till implikationer avseende SST i 

klädesbutikkoncept. Efter analysen förs en diskussion om metodvalen och dess 
begränsningar. Avslutningsvis redovisas studiens slutsats och förslag till fortsatt arbete. 

Modellen nedan illustrerar i stora drag vilken ordning och hur studien genomförts och hur 
den presenteras i rapporten. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Studiens disposition 

Teknikmognad Shoppingstilar 

Litteraturgenomgång 

Enkät 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Först presenteras teorier angående teknikmognad 

och sedan teorier om shoppingstilar. Avslutningsvis presenteras teori avseende 
självserviceteknologi med konsumenten i fokus. 

2.1	  Teknikmognad	  

Genom att utforska konsumenters beredskap till teknik ökar förståelsen för varför 
konsumenter är villiga att ta sig an SST, varför konsumenter vill prova innovativa tjänster 

(Meuter m.fl., 2005) och om dessa tjänster kommer bli lyckade (Fisk, Brown & Bitner, 

1993; Parasuraman, 2000). Enligt Meuter, Ostrom, Bitner, och Roundtree (2003) kommer 
konsumenten inte använda SST om denne inte ser fördelarna med att använda teknologin 

eller känner sig bekväm med teknologin. Tidigare forskning har visat att konsumenter ofta 
accepterar användandet av ny teknologi såsom SST men att alla konsumenter är inte lika 

redo (Yen, 2005).  Vissa konsumenter upplever ångest på grund av teknik (Meuter m.fl., 
2003; Meuter m.fl.,2005; Parasuraman, 2000) eller har en allmänt negativ syn på teknik 

(Edison & Geissler, 2003).  För att förstå varför vissa tekniklösningar blir accepterade och 
andra inte är det viktigt att förstå faktorer som optimism, innovation, obehag och osäkerhet 

när det kommer till teknik. Därför för att mäta hur människan accepterar teknologi är två 

begrepp vanliga, teknikångest och teknikmognad (Meuter m.fl., 2003). Dessa begrepp är 
två metoder att mäta människors förhållning gentemot teknologi. I denna studie kommer 

teknikmognad användas för att mäta konsumenternas acceptans till teknologi på grund av 
att det är ett vidare begrepp som samlar flera olika aspekter samt nivåer av teknikmognad 

och grupperar dessa på ett sätt som teknikångest inte tillåter (Parasuraman, 2000, Meuter 
m.fl. 2003). Definitionen av teknikmognad lyder: “People’s propensity to embrace and use 

new technologies for accomplishing goals in home life and at work” Parasuraman (2000, s 

308). Teknikmognad berör alltså teknik i ett relativt brett sammanhang, i både arbetsmiljö 
samt privatliv. Vidare har människor olika nivåer av teknikmognad och är därför olika 

mottagliga till teknologibaserad innovationer (Lin & Hsieh, 2007; Bateson, 1985; Meuter 
m.fl., 2003) därav är det viktigt att mäta teknikmognad innan ny teknik implementeras. 

Mätningen av teknikmognad skapar ett sätt att segmentera olika individer i olika grupper 
vilket är användbart i marknadsföringssammanhang (Parasuraman & Colby, 2001). 

Teknikmognad försöker ta reda på de underliggande paradoxala attityderna som en individ 
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upplever när den utsätts för ny teknik (Matthing, Kristensson, Gustafsson & Parasuraman, 

2006). För att avgöra en individs teknikmognad undersöks fyra dimensioner: innovation, 

optimism, osäkerhet och obehag. Dimensionen optimism är individens positiva synsätt av 
teknologi och tron på att teknik bidrar till ökad kontroll, flexibilitet och effektivitet i deras 

liv. Dimensionen innovation är individens förmåga att vara i framkant när det kommer till 
ny teknologi. Obehagsdimensionen är individens upplevda känsla av brist på kontroll och 

känslan att bli överväldigad av teknik. Den sista dimensionen, osäkerhet, är individens 
misstro till teknologi och hur skeptisk individen är till teknikens förmåga att fungera som 

den ska och vad för skadliga effekter den kan ge (Parasuraman & Colby, 2015). En hög nivå 

av innovation och optimism leder till hög teknikmognad. Låg grad av osäkerhet och obehag 
bidrar även det till hög teknikmognad. Således förhindrar obehag och osäkerhet individens 

mognad och är en motståndsfaktor till teknik medan innovation och optimism stärker den 
och är en motiveringsfaktor till teknik. De sammanlagda motståndsfaktorerna (osäkerhet 

och obehag) och motiveringsfaktorerna (innovation och optimism) bildar total 
teknikmognad (total TR). Total teknikmognad är således individens övergripande 

inställning gentemot teknik (Parasuraman & Colby, 2001). 

Det är vanligt att gruppera individer beroende på dess teknikmognadsnivå, dessa är 

följande: utforskaren, skeptikern, pionjären, tvekaren och undvikaren (Parasuraman och 

Colby, 2015). Utforskaren har högst teknikmognad och brukar vara med på den första 
trendvågen när ny teknik kommer till marknaden (Parasuraman & Colby, 2001). De har en 

hög nivå motivation och en låg nivå av motstånd gentemot teknologi. Utforskaren 
intresserad av högteknologiska lösningar och behöver mindre teknisk support 

(Parasuraman & Colby, 2015). Skeptikern har relativt låg nivå av motivation samt låg nivå 
motstånd gentemot teknologi. De har en mer distanserad bild gentemot teknologi då de 

saknar extrem positiv eller negativ åsikt. Det krävs ett starkt budskap för att attrahera en 

skeptiker till att anamma den specifika teknologin då de vill bli övertygade om fördelarna 
innan de testar (Parasuraman & Colby, 2015). Pionjären har både positiv och negativ 

inställning till teknik. De har alltså hög motivation samt hög en nivå motstånd gentemot 
teknologi vilket gör att de är lättövertalade till att använda teknik men behöver mer hjälp 

för att bli nöjda (Parasuraman & Colby, 2015). Tvekaren har en mycket låg nivå av 
innovation. De nöjer sig med basfunktioner och behöver mycket hjälp, försäkring och 

uppmuntran. De avsäger sig inte helt teknologi men är mycket osäkra och obekväma runt 

teknologiska lösningar (Parasuraman & Colby, 2015). Undvikaren är den typ som har 
absolut lägst nivå av teknikmognad. Den kännetecknas av en hög nivå motstånd samt en låg 

nivå motivation gentemot teknologi. Likt tvekare nöjer sig de med basutbud men är ännu 
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mer osäkra och obekväma runt teknologi (Parasuraman & Colby, 2015). 

Som redan nämnt kommer denna studie kommer utgå från Technology Readiness (TR) 

som mäter en individs teknikmognad. Mätverktyget som används för att mäta 
teknikmognad härstammar från 2015 och är således mer nutida relevant än det verktyg som 

används för att mäta teknikångest (Parasuraman & Colby, 2015). Mätverktyget som 
Parasuraman och Colby (2015) tagit fram heter TRI, technology readiness index. TRI är en 

36-påstående skala för att mäta människors benägenhet till att omfamna teknologi som 
Parasuraman och Colby tog fram år 1999. Hittills har skalan används av minst 127 forskare 

i 30 länder, det är således en väletablerad skala för att mäta teknikmognad i samband med 

SST lösningar (Parasuraman & Colby, 2015). Sen TRI publicerades år 1999 har mycket hänt 
inom teknologi. Parasuraman och Colby (2015) och därav är detta index att mäta 

teknikmognad en aning förlegat, det behövs nya verktyg och tankesätt anpassade efter 
dagens teknik: Av samma anledning har vissa av de 36 påståenden avseende TRI förlorat 

sin relevans och det gjorts en omprövning av den tidigare skalan. En sådan ny skala TRI 
2.0, har tagits fram med 16 både gamla och nya påståenden för att mäta teknikmognad. 

Den nya skalan är enligt författarna mer robust. Den är även lättare att använda på grund 
av färre antalet påståenden. TRI 2.0 gör att det går att mäta en specifik populations TR-

nivå samt skapa en förståelse för TR överlag på ett mer praktiskt sätt då färre påståenden 

måste besvaras (Parasuraman & Colby, 2015). 

Tabell 3 visar de fem konsumentgrupperna och dess medelvärden i de fyra dimensionerna 

från Parasuramans och Colbys mätning med TRI 2.0 från 2015. Rangordningen av 
konsumentgrupperna i de olika dimensionerna visas i parentesen. Ur tabellen går det att 

utläsa att utforskaren har ett total TR-medelvärde på 3,92 (på en skala 1-5) och undvikaren 
har ett total TR-medelvärde på 2,13. Desto högre total TR-medelvärde desto högre 

teknikmognad. 
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Tabell 3. Konsumentgrupper, teknikmognad Parasuraman & Colby 

 

Dimension 

Teknikmognad 

Hög → Låg 

Utforskaren Skeptikern Pionjären Tvekaren Undvikaren 

 

Motivatio

n 

Optimism 4.63 (1) 3.47 (4) 4.24 (2) 4.06 (3) 2.62 (5) 

Innovation 4.09 (1) 2.03 (3) 3.93 (2) 1.91 (4) 1.80 (5) 

 

Motstånd 

Obehag 2.36 (5) 2.81 (4) 3.86 (1) 3.32 (3) 2.61 (2) 

Osäkerhet 2.67 (5) 3.46 (4) 4.12 (2) 3.69 (3) 4.27 (1) 

Total TR 3,92 (1) 3,06 (2) 3,05 (3) 2,74 (4) 2,13 (5) 

Andel 18 % 36 % 16 % 13 % 16 % 

Sammanställd tabell baserad på Parasuraman och Colby (2015) 

Det är vanligt förekommande att skillnader i de olika dimensionernas medelvärden och 

total TR uppstår när teknikmognad undersöks (Tsikriktsis, 2004; Parasuraman & Colby, 
2015) och i tidigare forskning har inte alla fem typer av konsumenter identifieras. Till 

exempel Tsikriktsis (2004) hittade endast fyra av konsumentgrupperna. 

Tidigare studier har visat på vissa skillnader angående demografiska variabler och 

teknikmognad. I tabell 4 summeras dessa resultat i form av stöttande och motsättande 
litteratur. 
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Tabell 4.  Tidigare forskning, teknikmognad och demografi 

Demografiska variabler Stöttande litteratur Motsättande litteratur 

Kön 

Män har högre acceptans till 

teknik 

Elliot & Hall (2005), 

Parasuraman & Colby (2015), 

Ding, Verma & Iqbal (2007) 

Rainer, Laosethakul & 

Astone (2003),  

Li, Glass & Records (2008) 

Ålder 

Yngre har högre acceptans till 

teknik 

Tsikriktsis (2004) 

Hertzog & Hultsch (2000) 

Parasuraman & Colby (2015) 

Weijters, Rangarajan, Falk & 

Schillewaert (2007) 

Utbildning 

De med högre utbildning har 

högre acceptans till teknik 

Rojas-Méndez, Parasuraman 

& Papadopoulos (2017) 

Meuter m.fl., (2005) 

Igbaria & Parasuraman 

(1989) 

 

Inkomst 

De med högre inkomst har 

högre acceptans till teknik 

Igbaria & Parasuraman 

(1989) 

Breakwell, Fife-Schaw, Lee & 

Spencer (1986)  

Gist (1987) 

 

 
Att män har större teknisk acceptans beror på att män har större självförtroende omkring 

teknik enligt Elliot och Hall (2005). Därför kan gruppen utforskarna med högst 
teknikmognad förväntas ha högst andel män (Parasuraman & Colby, 2015). I deras mätning 

i USA var 56 procent av utforskarna män medan gruppen med lägst teknikmognad 
undvikare hade 41 procent män vilket visar att män överlag kan förväntas ha något högre 

teknikmognad än kvinnor (Parasuraman & Colby, 2015). Dock visar Rainer, Laosethakul 

och Astone (2003) att kön inte kan signifikant förklara teknikmognad längre. Även Li, 
Glass och Records (2008) stärker detta faktum i deras studie om kön och adoption av 

mobilhandel som visar att de är ingen större skillnad i teknikmognad mellan könen. 
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Studier om teknikmognad har även visat att äldre människor har mer motstånd gentemot 

teknik (Tsikriktsis, 2004), vilket kan bero på att de har mindre tro på sin egen förmåga att 

lära sig nya saker (Hertzog & Hultsch, 2000). Parasuraman och Colby (2015) visar även i 
deras mätning att de finns fler undvikare än utforskare som är över 50 år. Dock kommer 

Weijters, m.fl., (2007) fram till att äldre människor inte har lägre acceptans till SST. 
 

Utbildning är den mest avgörande demografifaktorn för en individs teknikacceptans 
(Rojas-Méndez, Parasuraman & Papadopoulos, 2017). Detta gäller även vid förklaring av 

SST-acceptans (Meuter m.fl., 2005). Även Igbaria och Parasuraman (1989) styrker detta 

faktum att högre utbildning kan leda till självförtroende och även bättre förståelse hur man 
ska gå tillväga för att använda SST. 

Rojas-Méndez, Parasuraman och Papadopoulos (2017) har gjort studie på skillnader mellan 
olika kulturer och deras acceptans till SST, studien fokuserade på de kulturella skillnaderna 

mellan USA och Chile och deras teknikmognad och kommer fram till att det finns skillnader 
länder emellan, som beror på bland annat demografiska variabler. Studien stödjer även att 

TRI kan mäta teknikmognad med validitet i olika kulturer och länder (Rojas-Méndez, 
Parasuraman & Papadopoulos, 2017). 

2.2	  Shoppingstilar	  

Olika människor förhåller sig olika till shopping och dess beslutfattandeprocess. Vissa tar 

första bästa produkt från hyllan medan andra utvärderar sina köp grundligt. Forskare 
förutsätter att konsumenter går in i shoppingprocessen med vissa karakteristika och 

mentala personlighetsdrag (Sproles & Kendall, 1986). Tidigare forskning identifierade 
några av dessa personlighetsdrag redan under 70-talet till exempel märkesmedvetna 

shoppare och personer som shoppar för att det är kul (Moschis, 1976). Dessa uttryck 
formade en grund för Sproles och Kendalls (1986) forskning om “customer decision making 

styles” (CDMS), vilket de definierat enligt följande: “Mental orientation characterizing a 

consumers approach to making choices” (Sproles & Kendall, 1986, s. 268). Dessa så kallade 
“customer decision making styles” kommer under studiens gång benämnas som 

shoppingstilar. Shoppingstilar delar likheter med begreppet “personlighet” inom psykologi 
Sproles och Kendall (1986). Författarna förklarar vidare begreppet som en 

“shoppingpersonlighet” som är bestående och förutsägbar, det vill säga sättet förändrar sig 
inte märkbart från situation till situation. Dessa shoppingstilar är relevanta ur flera 

perspektiv, till exempel ur ett marknadsföringsperspektiv. Genom profilering går det att 
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identifiera kundgrupper, segmentera, positionera samt utveckla målstrategier (Lysonski, 

Durvasula & Zotos, 1996). Det är även relevant ut ett akademiskt perspektiv då 

marknadsföringsforskare samt forskare inom psykologi och beteendevetenskap kan bredda 
sina kunskaper angående agerande i butik eller andra shoppingmiljöer. Avslutnings kan 

dessa stilar användas för att förutse hur personer shoppar och vad som är viktigt för olika 
individer (Sproles & Kendall, 1986). Sproles och Kendall (identifierade åtta shoppingstilar 

baserat på tidigare forskning. Dessa är: 

Tabell 5. Sproles och Kendalls åtta shoppingstilar 

Shoppingstil Beskrivning 

Perfektionisten eller 

högkvalitetsshopparen 

Letar efter absolut bästa kvalitet. Söker omsorgsfullt och 

systematiskt för produkten. Nöjer sig inte. 

Märkesshopparen Köper dyra, välkända märken. Känner att ett högt pris är lika 

med god kvalitet. Söker sig till specifika butiker. 

Trendshopparen Köper nya produkter och är mycket modemedveten. Varietet 

är även viktigt. Följer trender. 

Rekreationsshopparen Shoppar för att det är roligt. 

Pris och ”värde för pengarna”-

shopparen 

Letar efter rabatterade priser och generellt låga priser. Fokus 

ligger på att hitta högt värde för pengarna. 

Impulsive shopparen Planerar inte sitt shoppande och är likgiltig för hur mycket 

de spenderar. Köper saker utan eftertanke. Ångrar ofta sig. 

Förvirrad - på grund av för 

många val 

Har svårt att ta beslut. Blir förvirrad av för mycket 

valmöjligheter. 

Vane- och lojalitetsshopparen Har favoritmärken och går av vana till samma butik och 

köper samma märke. 

Sammanställd tabell baserad på Sproles och Kendall, 1986 

 

Detta är stilarna som symboliserar personliga och mentala karakteristiska drag som är 
avgörande för en persons köpbeteende. Sproles och Kendall (1986) reserverar sig en aning 

och menar att det kan finnas andra stilar som passar men att dessa shoppingstilar är 
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vanligast. I en senare studie vidareutvecklar Sproles och Sproles (1990) shoppingstilarna 

ytterligare och kommer fram till att perfektionisten eller högkvalitetsshopparen använder 

ett mycket systematiskt och analytiskt tänkande när de shoppar. Trendshopparen är villiga 
att acceptera produkter som är nya och inte är tidigare beprövade. Detta kan enligt 

författarna leda till negativa konsekvenser då de blir besvikna av sina val. 
Rekreationsshopparen söker glädje och spänning och är inte särskilt försiktig eller rationell. 

Pris och ”värde för pengarna”-shopparen är analytisk och jämför samt undersöker flera 
olika alternativ för att hitta “kap”. För de båda stilarna impulsive shopparen och förvirrad - 

på grund av för många val poängteras att dessa personer undviker analytiskt tänkande. 

Avslutningsvis så är vane- och lojalitetsshopparen personer som upplevt positiva effekter av 
tidigare köp och därför undviker problem genom att köpa samma produkter igen (Sproles & 

Sproles, 1990). 
 

Sproles och Kendall (1986) skapade “The Consumer Style Inventory” (CSI) vilket används 
för att mäta dessa stilar i olika populationer. Genom undersökning och statistisk analys 

bekräftade Sproles och Kendall (1986) ovanstående stilar för den amerikanska 
populationen. Sproles och Kendalls (1986) CSI bestod ursprungligen av 40 påståenden som 

bedömdes på en 5-gradig Likert-skala. De åtta olika shoppingstilarna hade tre till fyra 

påstående relaterade till sig. Sproles och Kendalls CSI (1986) är det mest vedertagna 
mätverktyget för att mäta shoppingstilar och det har gjorts ett flertal olika studier med CSI 

som utgångspunkt. Värt att nämna är att Sproles 1985, det vill säga året innan CSI togs 
fram, identifierade ytterligare en stil nämligen shoppingundvikaren. Denna stil 

karaktäriserades av en relativt negativ inställning till shopping (Sproles, 1985). 
 

Efter en extensiv litteraturgenomgång visade det sig att ingen forskning baserad på CSI 

verkar ha genomförts för den svenska populationen. Enligt Sproles och Kendall (1986) 

krävs det flera olika studier för att undersöka hur väl CSI kan användas för olika 
populationer. Nedan följer forskning baserad på CSI för att visa hur väl mätverktyget 

fungerar för att mäta shoppingstilar samt för att visa olika typer 
undersökningstillvägagångssätt. Forskningen kommer även skapa en grund för analys och 

tolkning av resultat i studiens analyskapitel. 
 

Hafstrom, Chae och Chung (1992) har använt Sproles och Kendalls (1986) för att profilera 

unga koreanska konsumenters shoppingstilar. Hafstrom, Chae och Chung (1992) använde 
sig även av stilen, tid/energi-besparande konsumenten. Denna stil baserades på frågor 
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angående hur mycket förundersökning konsumenten gör innan personen shoppar. Överlag 

passade flera av Sproles och Kendalls (1986) stilar in på författarnas population vilket till 

viss del bekräftade att modellen kan användas till flera populationer. 
 

Lysonski, Durvasula och Zotos (1996) gjorde en multikulturell undersökning av 
shoppingstilar med CSI som grund. De provade mätverktyget i fyra olika länder: Nya 

Zeeland, Grekland, USA samt Indien. Författarna fann att tre stilar återfinns i alla fyra 
länder men att det fanns stora skillnader för de andra. Indien och Grekland som författarna 

såg som mindre utvecklade länder jämfört med USA och Nya Zeeland har en mycket 

annorlunda retailmiljö vilket gör att resultat av Sproles och Kendalls (1986) CSI blev 
mindre applicerbart i lågutvecklade länder. Lysonski, Durvasula och Zotos (1996) menar 

även att inkomstnivån är viktig för vilka stilar som återfinns, framförallt i lågutvecklade 
länder. 
 

Wang, Hiu, Siu, och Chang (2001) applicerade CSI på den kinesiska konsumenten och fann 
att fem av åtta stilar kunde appliceras på den inhemska konsumenten. Stilarna relaterade 

till märke, lojalitet och impulsivitet gick inte att applicera. Det var även svårt att särskilja 
stilarna då det fanns interkorrelation mellan flera olika stilar. Därför identifierades via en 

klusteranalys (se avsnitt 3.4.3) tre stycken konsumentgrupper av stilar: trendig och 

perfektionistisk konsument, traditionell och pragmatisk konsument samt konsumenten 
som är förvirrad på grund av för många val. Klusteranalysen utfördes även för att gruppera 

respondenterna efter demografiska karaktärsdrag. Namnen avslöjar hur dessa 
konsumentgrupper av stilar är karaktäriserade. Den trendiga och perfektionistiska gillar att 

shoppa och köper gärna högkvalitets kläder samt senaste mode. Den traditionella och 
pragmatiska ogillar att shoppa och är priskänslig. Den sista konsumentgruppen blev lätt 

förvirrad och undviker gärna reklam angående kläder. Dessa tre konsumentgrupper av 

stilar hade även olika demografiska uppsättningar. Den trendiga perfektionistiska 
spenderade mer pengar på kläder och bestod till större del av kvinnor. Den traditionella och 

pragmatiska bestod till stor del av män och spenderade mycket lite pengar på kläder (Wang 
m.fl., 2001). Avslutningsvis belyser Wang m.fl., (2001) det faktum att det finns stora 

kulturella och demografiska skillnader mellan Sproles och Kendalls (1986) population och 
den undersökta populationen. Wang m.fl., (2001) förklarar att den låga inkomsten i landet 

gör att det är svårt för konsumenter att köpa dyrare märken samt handla impulsivt. 
 

Walsh, Mitchell och Henning-Thurau (2001) har även de använt CSI. Författarna erkänner 
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att Sproles och Kendalls (1986) modell är den mest vedertagna men att den finns 

generaliserbarhetsproblem då modellen provades på 428 high school-studenter. Walsh, 

Mitchell och Henning-Thurau (2001) har därför utformat sitt urval med åtanke att spegla 
hela den tyska befolkningen. Walsh, Mitchell och Henning-Thurau (2001) kunde inte 

identifiera “pris och värde för pengarna”-shopparen för den tyska populationen. 
Anledningen till detta kan enligt författarna vara den relativt höga inkomstnivån i landet 

vilket gör konsumenterna mindre priskänsliga (Walsh, Mitchell & Henning-Thurau, 2001) 

 

Bakewell och Mitchell (2006) har även de tillämpat Sproles och Kendalls (1986) metod. 

Författarna fokuserar på könsskillnaderna och menar att det finns skillnader i 
shoppingstilar mellan män och kvinnor. Författarna hävdar att män är indifferenta till 

vilken butik de handlar i. De menar även att män vill spendera mindre tid i butiken än 
kvinnor. Män söker även efter den billigaste produkten i en enskild butik i större 

utsträckning än kvinnor. Författarna menar även att vana- och lojalitet är viktigare för män 
än för kvinnor och kvinnor finner överlag mycket mer glädje i att shoppa än män (Bakewell 

& Mitchell, 2006). 
 

Motiverat av den snabbt växande e-handeln har Cowart och Goldsmith (2007) applicerat 

CSI för att mäta konsumenters shoppingstilar när de handlar kläder online. Resultatet visar 

att rekreationsshopparen lägger mer tid än andra på att handla online. Författarna menar 
att detta antyder att glädjen av att handla därför inte är direkt kopplad med face-to-face 

transaktioner (Cowart & Goldsmith, 2007). Författarna använde sig av en nedskalad 
variant av Sproles och Kendalls (1986) CSI. Denna variant innehöll endast 16 påståenden 

och fungerade väl för att identifiera alla stilar (Cowart & Goldsmith, 2007) 

 

Avslutningsvis kan sägas att vissa trender är återkommande inom 

shoppingstilsforskningen. Vissa stilar identifierats oftare än andra. I tabell 6 visas de 

identifierade stilarna för olika populationer. Det verkar även finnas konsensus att kulturella 
skillnader och demografiska faktorer spelar roll för vilka stilar som återfinns i en 

population (Walsh, Mitchell & Henning-Thurau, 2001). I tabellen nedan summeras 
litteraturen efter författare, urval, identifierade shoppingstilar samt kommentar av resultat. 
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Tabell 6.  Summering av tidigare forskning inom shoppingstilar 
 
Författare Sproles & 

Kendall 
(1986) 

Hafstrom, Chae 
& Chung.(1992) 

Lysonski m.fl. 
(1996) 

Wang m.fl, 
.(2001) 

Walsh, Mitchell 
och Henning-
Thurau (2001) 

Bakewell & 
Mitchell 
(2006) 

Cowart & 
Goldsmith (2007) 

Var USA Korea USA, Nya 
Zeeland, 
Indien, 
Grekland 

Kina Tyskland Tyskland USA 

 

Urval 482st high 
school-
studenter 

310st 
universitetsstude
nter 

486st 
studenter 

387st 
konsumenter 

455st 
konsumenter 

480st 
universitetsst
udenter 

357st 
universitetsstuden
ter 

Identifierade 
shoppingstilar 

Perfektioniste
n eller 
högkvalitetssh
opparen 
Märkesshopp
aren 
Trendshoppar
en 
Rekreationssh
opparen 
Pris och 
”värde för 
pengarna”-
shopparen 
Impulsive 
shopparen 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 
Vane- och 
lojalitetsshop
paren 

Perfektionisten 
eller 
högkvalitetsshop
paren 
Märkesshoppare
n 
Rekreationsshop
paren 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 
Impulsive 
shopparen 
Vane- och 
lojalitetsshoppar
en 
Pris och ”värde 
för pengarna”-
shopparen 
Tid och energi-
bespararen 

Perfektioniste
n eller 
högkvalitetssh
opparen 
Märkesshopp
aren 
Trendshoppar
en 
Rekreationssh
opparen 
(Pris och 
”värde för 
pengarna”-
shopparen) 
Impulsive 
shopparen 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 
Vane- och 
lojalitetsshop
paren 

Perfektionisten 
eller 
högkvalitetsshop
paren 
Trendshopparen 
Rekreationsshop
paren 
Pris och ”värde 
för pengarna”-
shopparen 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 

Perfektionisten 
eller 
högkvalitetsshop
paren 
Märkesshoppare
n 
Rekreationsshop
paren 
Impulsive 
shopparen 
Vane- och 
lojalitetsshoppar
en 
Variationssökan
de shopparen 

Perfektioniste
n eller 
högkvalitetssh
opparen 
Märkesshopp
aren 
Trendshoppar
en 
Rekreationssh
opparen 
Pris och 
”värde för 
pengarna”-
shopparen 
Impulsive 
shopparen 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 
Vane- och 
lojalitetsshop
paren 
Fyra 
ytterligare 
stilar specifika 
för kvinnor 

Perfektionisten 
eller 
högkvalitetsshopp
aren 
Märkesshopparen 
Trendshopparen 
Rekreationsshopp
aren 
Pris och ”värde för 
pengarna”-
shopparen 
Impulsive 
shopparen 
Förvirrad - på 
grund av för 
många val 
Vane- och 
lojalitetsshoppare
n 

Kommentar 
av resultat 

Ursprungsmo
dell 

Tid och energi-
bespararen 
identifierades 
utöver 
originalstilarna 

Det finns 
skillnader 
mellan länder 
beroende på 
inkomst och 
retailmiljö 
samt landets 
utvecklingsniv
å. 
Märkesshopp
aren, 
Trendshoppar
en och vane- 
och 
lojalitetsshop
paren 
vanligast 

Fem stilar kunde 
identifieras. 
Författarna 
menar att det 
finns kulturella 
och 
demografiska 
skillnader 
mellan länder 

Bekräftade sex 
av åtta stilar. En 
ny 
identifierades, 
variationssökand
e shopparen 

Författarna 
bekräftade 
flera av 
originalstilarn
a men 
identifierade 
skillnader 
mellan män 
och kvinnors 
stilar 

Författarna 
fokuserade på 
shoppingstilar i en 
e-handelsmiljö 
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2.3	  Självserviceteknologi	  

Som tidigare nämnt utgår denna studie ifrån Meuter m.fl., (2005) syn av SST, vilket är: 

“technological interfaces that enable customers to produce a service independent of direct 

service employee involvement” (Meuter m.fl. 2005, s.50). Enligt denna syn är SST 
teknologiska lösningar som konsumenten använder utan interaktion med personal. 

Konsumenten har gått från att ha mer passiv roll till mer gemensamt skapande av värde 
(Bateson, 1985). 
 

Nya tekniska innovationer har en möjlighet att göra shopping roligare (Curran, Meuter & 
Surprenant, 2003) och att införa SST kan enligt Curran och Meuter (2005) leda till 

reducerade kostnader för arbetskraft samt underlätta distribution av service och varor. 

Evanschitzky, Iyer, Pillai, Kenning och Schütte (2015) lyfter även faktumet att teknik är ett 
viktigt verktyg för konventionella detaljister för att kunna konkurrera med e-handeln. 

Däremot kan det bli dyrt för företaget om SST-system inte accepteras av konsumenten. 
Langegard (1981) menar att även om systemet är utvecklat med syftet att hjälpa 

konsumenten så kräver systemet oftast mer av konsumenten och därför finns det en risk att 
en stor del av konsumenterna inte kommer att använda systemet. Forskning visar även att 

SST kan orsaka oroskänslor samt stress hos konsumenterna. (Mick & Fournier, 1998). 

Dessa känslor behöver inte uppkomma när SST-systemet används utan kan uppstå enbart 
när de står inför ett val att använda systemet eller inte (Mick & Fournier, 1998). Det 

tradionella servicemötet är baserad på mänsklig interaktion mellan konsument och 
personal, något som som försvinner vid SST, även detta kan leda till minskad kundlojalitet 

samt leda till en sämre relation mellan företaget och konsumenten (Selnes & Hansen, 
2001). Som Meuter m.fl., (2000) lyfter att konsumenter kan föredra SST framför ett 

traditionellt servicemöte vilket kan bero på att konsumenterna vill undvika social 

interaktion. 
 

Acceptansen för SST påverkas av konsumenternas karaktärsdrag såsom behovet att 
samverka och teknikmognad (Meuter m.fl., 2005). Enligt Dabholkar och Baggozzi (2002) 

är det viktigt för att förstå vilka kategoriska drag konsumenterna som använder SST har. På 
så sätt kan företag skapa ett beslutunderlag för när de ska erbjuda SST, hur de ska designa 

teknologin och attrahera olika konsumenter. Skillnader i konsumentens förmåga att 
använda SST beror mycket på dess innovationsförmåga (Meuter m.fl., 2005) men också 

konsumentens attityd gentemot tekniken (Curran, Meuter & Surprenant, 2003; Dabholkar 
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& Baggozzi, 2002; Plouffe, Vandenbosch & Hulland, (2001). Lin och Hsieh (2007) visar att 

personers teknikmognad spelar stor roll för anammandet av SST. Personer med låg 

teknikmognad är enligt författarna mindre troliga att uppleva kundnöjdhet när de ställs 
framför SST. 

I en studie av Matthing m.fl., (2006) lyfts problemet att om teknik byter ut mänsklig 
interaktion finns det en risk att företag förlorar kontakten med deras konsumenter och 

därav är det viktigt att ha med kundperspektivet när nya tekniklösningar implementeras. 
Genom involvering av konsumenter vid ny teknologi ger det en djupare förståelse och det 

hjälper idéerna att möta behoven (Alam & Perry, 2002; Flint, 2002). För att designa nya 

tekniklösningar bör företag rikta sig till en urvalsgrupp med innovativa användare eller så 
kallade utforskare. (Olson & Bakke, 2001). Genom att använda sig av denna urvalsgrupp 

kan företag förutse framtidens tekniklösningar och anpassa lösningarna till konsumenter 
menar Matthing m.fl., (2006). Förmåga och motivation är väsentliga kvaliteter hos 

konsumenterna som gör konsumenterna speciellt värdefulla för företag för att skapa nya 
självserviceteknologier (Matthing m.fl., 2006). Därför är det viktigt för företagen att 

identifiera dessa utforskare som innehar dessa motiveringsfaktorer för en lyckad SST 
implementering (Matthing m.fl., 2006). Studien av Matthing m.fl., (2006) visar att 

individer med hög teknikmognad är mer benägna att anta nya teknologibaserade tjänster 

och aktivt söka efter dessa och de är dessutom villiga att delta i att utveckla ny teknologi för 
företag. Detta faktum styrker Blut, Wang och Shoefer (2016) att företaget initialt borde 

rikta sig till utforskare och pionjärer vid implementationen av SST. Författarna lyfter även 
att företag aktivt borde motarbeta de negativa aspekterna av SST genom att till exempel låta 

konsumenter använda system mer privat så andra konsumenter inte ser deras 
misslyckande Blut, Wang och Shoefer (2016). 

Exempel på SST i butiksformat, utöver de som nämnts i inledningskapitlet, kan vara 

elektroniska stationer för information och beställning och elektronisk personlig 
shoppingassistans (Evanschitzky m.fl., 2015) Elektronisk personlig shoppingassistans är ett 

verktyg som konsumenten bära i handen för att visa butiksinformation samt betala. 
Verktyget finns för att erbjuda information och ge möjlighet till frihet och bekvämlighet 

(Pemberton, 2004;Evanschitzky m.fl., 2015). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens analysmodell inklusive dess design vilket innefattar 

förhållningssätt, vetenskapliga undersökningsansatser och genomförandet av kvantitativ 
metod. Därefter följer hur enkäten har utformats och hur kodning och bortfall har 

behandlats. Därefter redogörs studiens metod för databehandling samt val och förklaring 
av statistiska test och deras följdordning. Slutligen redovisas ett avsnitt med studiens etik, 

reliabilitet och validitet. 

3.1	  Studiens	  design	  

Studien är kvantitativ med tvärsnittskaraktär och grundar sig i en litteraturgenomgång som 
sedan leder till en enkätundersökning samt analys av resultat. 
 

3.1.1	  Studiens	  analysmodell	  

I figur 2 illustreras studiens analysmodell som tagits utgående från litteraturstudien 
avseende shoppingstilar, teknikmognad och SST. Studien mäter svenska konsumenters 

shoppingstil och teknikmognad i syfte att kartlägga deras eventuella samband. Figurens 

vänstra del redovisar vilka shoppingstilar undersökningen grundar sig i: perfektion, 
märken, trend, rekreation, pris/värde, impulsiv, förvirrad och vana- & lojalitet. Dessa delas 

därefter in i olika konsumentgrupper. Figurens högra del visar hur konsumenters 
teknikmognad mäts i dimensionerna optimism, innovation, obehag och osäkerhet. 

Beroende på teknikmognad delas konsumenterna upp i konsumentgrupperna: utforskaren, 
skeptikern, pionjären, tvekaren och undvikaren. Figurens mellersta del syftar till att 

kartlägga kombinationen av shoppingstil och teknikmognad för att undersöka 

möjliggörandet av SST-lösningar i butik. 
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Figur 2. Studiens ursprungliga analysmodell 

3.1.2	  Positivistiskt	  förhållningssätt	  

Enligt Patel och Davidsson (2011) är positivismen ofta sammankopplad med kvantitativa 
undersökningar där hårddata, objektiv analys och statistik står i fokus. Att reducera 

problemet i olika beståndsdelar är även ett kännetecken för positivismen (Patel & 
Davidsson, 2013). Även Bryman och Bell (2013) slår ett slag för positivismen och menar att 

kvantitativ data med ett deduktivt arbetssätt oftast fungerar väl med positivismen. Studien 
följer ett externt synsätt för att formulera neutrala slutsatser. Hermeneutiken står i kontrast 

mot positivismen och belyser en öppenhet och subjektivitet samt att författarna bygger 

vidare ifrån sina egna uppfattningar angående verkligheten. Detta förhållningssätt är mer 
kopplat till kvalitativa studier och leder ofta till att författaren eller författarna blir mer 

engagerade i individuella fall (Patel & Davidsson, 2011). Då denna studie fokuserar på olika 
beståndsdelar, variabler, objektivitet, samt följer ett deduktivt arbetssätt är studien 

positivistisk. Det skulle bli svårt att tolka resultaten med något annat synsätt. Studien 
grundar sig även på lagar och regler vilket ytterligare leder till positivismen. 
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3.1.3	  Deduktivism	  

Deduktiv teori är vanligt inom kvantitativa studier och kopplar teori med observationer 
(Bryman & Bell, 2013). Enligt Jacobsen (2002) är deduktiv ansats lämplig när det ska 

skapas förståelse för individers förhållningssätt gentemot olika ting. Eftersom syftet är att 
skapa en djupare förståelse för hur svenska konsumenters shoppingstil och teknikmognad 

möjliggör användningen av SST i butik lämpar sig deduktiv ansats väl. Studien grundar sig i 
väletablerade teorier inom teknikmognad och shoppingstilar som valts ut efter en 

litteraturstudie. En induktiv ansats utgår från observationer och sedan sammankopplas 

teori. En abduktiv ansats är en kombination av induktiv och deduktiv ansats och ger 
utrymme för att förändra processen och tillföra nya iakttagelser (Bryman & Bell, 2013). 

Således följer studien en deduktiv ansats och inte en induktiv ansats eller abduktiv ansats 
då studien utgår ifrån teorier och sedan appliceras observationer. Vanligtvis formuleras 

hypoteser när ansatsen är deduktiv. Denna studie utgår dock inte ifrån hypoteser utan ifrån 
forskningsfrågor för att skapa en bredare förståelse (Bryman & Bell, 2013). Enligt Jacobsen 

(2002) finns det risk att författarna letar efter en viss typ av data för att bekräfta sina 

förväntningar. Genom att ha detta i åtanke har detta motverkats genom att värdera egna 
resultat mot tidigare studier samt genom att aktivt söka efter information som motbevisar 

slutsatser. 

3.1.4	  Explorativ	  ansats	  

Enligt Jacobsen (2002) handlar explorativa undersökningar ofta om att förstå vilka 

variabler som existerar och vad värdena för dessa variabler kan vara. Således är ansatsen 

kopplad till syftet med studien. Då denna studie ämnar testa två teorier samt undersöka 
kopplingen mellan dessa kan den ses som explorativ. 

 
Enligt författarnas kännedom har teknikmognad och shoppingstilar tidigare inte 

kombinerats och undersökts i samma kontext därför fyller denna studie en lucka och skapar 
en grund för liknande undersökningar något som stämmer väl överens med den explorativa 

ansatsen. Vidare menar Jacobsen (2002) att när avsikten med studien är att öka insikten 
och belysa nya delar av ett problem är en explorativ ansats väl lämpad och vilket stämmer 

väl överens med denna studies syfte. 
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3.1.5	  Kvantitativ	  metod	  

Sverke (2003) menar att kvantitativa undersökningar oftast utgår från en teoretisk grund, 
något som stämmer väl överens med denna studie. Fördelen med kvantitativ metod är 

precision samt möjligheten att strukturera information. En enkätundersökning, vilket även 
är ett vanligt verktyg i kvantitativa undersökningar, möjliggör flera deltagare till skillnad 

från intervjuer som ofta är tidskrävande och därför oftast fokuserar på ett fåtal individers 
uppfattningar. En kvantitativ metod gör det även lättare för författarna att förhålla sig 

objektivt till undersökningen menar Sverke (2003). Då tidigare studier inom områdena 

teknikmognad och shoppingstilar har baserats på olika typer av enkätundersökningar följer 
denna studie samma metod. Detta gör resultaten lättare att jämföra och det underlättar 

även processen. 
 

En av nackdelarna förknippade med kvantitativa studier är att vissa förklaringsvariabler 
kan gå förlorad om inte kvalitativa metoder kompletterar studien (Sverke, 2003). Eftersom 

denna studie grundar sig i väletablerade och beprövade teorier samt har utformats efter en 

extensiv litteraturstudie minskar risken att missa möjliga förklaringar. Dock kvarstår risken 
att tidigare forskning även har missat vissa förklaringsvariabler. 

3.1.6	  Tvärsnittsdesign	  

Studien har en tvärsnittsdesign. Data har samlats in från mer än ett fall, vid en specifik 
tidpunkt för att sedan översättas till kvantifierbara termer. Sedan studerades sambanden 

mellan dessa termer vilket följer beskrivningen för tvärsnittsdesign enligt Bryman & Bell 

(2013). I denna studie figurerar respondenterna som flera olika fall och tidpunkten är 
relativt fixerad då insamlingen skett under cirka fem dagar. Ett alternativ till 

tvärsnittsdesign är en longitudinell design vilket innebär en undersökning över en längre 
tidsperiod (Bryman & Bell, 2013). Detta kan vara fördelaktigt om förändringar ska mätas 

över tidsperioden. Urvalet studeras då alltså vid fler än ett tillfälle (Bryman & Bell, 2013). 
Detta innebär en mer resurskrävande undersökning, framförallt tidsmässigt. På grund av 

studiens begränsningar har detta inte kunnat genomföras. Den tvärsnittsdesign som 
använts är även i linje med litteraturstudien den utgår ifrån, varken Sproles och Kendall 

(1986) eller Parasuraman och Colby (2015) utförde undersökningar av urvalet över en 

längre tidsperiod. 
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3.2	  Genomförande	  

3.2.1	  Urval	  

Studien genomfördes i Linköping. Linköpings demografiska uppsättning skiljer sig inte 
markant från Sveriges vilket visas i tabell 7. Utbildningsnivån är högre i Linköping än i 

Sverige. Var tredje linköpingsbo har läst vidare i tre år eller fler vilket är lite högre än snittet 
för Sverige (SCB, 2015). Överlag speglar dock Linköping Sverige väl. 
 

Tabell 7.  Demografi Linköping och Sverige 

 Utbildningsnivå* Män/kvinnor Genomsnittsålder Medianinkomst/ 

mån 

Linköping 

(kommun) 
33,8 % 51 %/49 % 39,5 år 21 659 kr 

Sverige 26 % 50,2 %/49,8 % 41,2 år 21 753 kr 

* Andel som läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer 

Egensammanställd tabellbaserat på SCB.se; Ekonomifakta.se 

 

Enkäten delades ut i Linköpings stadskärna under fem dagar. Syftet var att undersöka 
konsumenter och därför ansågs Linköpings stadskärna som en lämplig plats för utdelning 

av enkät då det finns hundratals olika butiker och besökande konsumenter. Målet för antal 

utdelade enkäter var 300 stycken. Detta mål sattes för att undvika slumpmässiga resultat 
samt för att kompensera för eventuella bortfall (Trost, 2012). 

3.2.2	  Enkäten	  

Enkäten som används i denna studie använder 32 påståenden relaterade till shoppingstilar 
och teknikmognad och fyra frågor om demografi samt en kontrollfråga. Delen relaterad till 

shoppingsstilar är baserad på Cowarts och Goldsmith (2007) undersökning som i sin tur är 

baserad på Sproles och Kendall (1986). Cowarts och Goldsmith (2007) använde sig av 16 
påståenden för att mäta de åtta stilarna, två påståenden kopplade till varje stil. Trost (2012) 

menar att det är viktigt att bibehålla läsarens intresse genom enkäten därav ansågs Cowarts 
och Goldsmith (2007) nedskalad variant passande för denna studie. Den andra delen av 

enkäten är baserad på Parasuraman och Colbys (2015) TRI 2.0. Detta index innehåller 16 
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påståenden kopplade till fem nivåer av teknikmognad. Då TRI 2.0 är uppdaterad att passa 

nutida tekniklösningar samt innehåller färre antal påståenden än ursprungsindexet lämpar 

sig detta undersökningssätt bäst för denna studie. 

De påståenden relaterade till TRI 2.0 och CSI har översatts från engelska till svenska. Efter 

en subjektiv bedömning beslöts det att översättningen kunde göras av författarna utan att 
ursprungspåståenden skulle förvrängas. De påståenden kopplade till teknikmognad och 

shoppingstilar är graderade på en femgradig skala som sträcker sig från “instämmer inte 
alls” till “instämmer helt”. Skalan är en så kallad Likert-skala och alla frågor är formulerade 

som påståenden. Ett flertal olika studier som mäter teknikmognad och shoppingstilar har 

använts sig av en femgradig Likert-skala (Parasuraman & Colby, 2015; Tsikriktsis, 2004; 
Cowart & Goldsmith, 2007; Bakewell & Mitchell, 2006) således ansågs en femgradig skala 

mest lämplig. Efter de påståenden relaterade till teknikmognad följer en kort övergång till 
avsnittet om shoppingstilar, detta för att uppmärksamma respondenten om bytet av 

område (Bryman & Bell, 2014) 

Utöver de påståenden kopplade till shoppingstilar och teknikmognad är fyra demografiska 

frågor inkorporerade i enkäten. Dessa frågor återfinns i både TRI 2.0 (Parasuraman & 
Colby 2015) samt Cowarts och Goldsmith (2007) undersökning. Dessa frågor berör ålder, 

kön, utbildning samt inkomst. Dessa återfinns för att kunna identifiera respondenterna 

samt för att kunna dra slutsatser. Frågorna är indelade i olika intervall för att kunna spegla 
till exempel flera utbildningsnivåer utan att gå in på detaljer. Anledningen till detta är att 

göra analysarbetet mer lätthanterligt. Utöver detta återfinns en fråga för att kontrollera TRI 
2.0, nämligen: “Hur många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en dator/smartphone”. 

Denna fråga är menad att kontrollera respondentens teknikmognad. Ju mer tid lagt vid 
smartphone eller dator ju högre teknikmognad och vice versa. Frågan fyller således 

funktionen att bekräfta om TRI 2.0 fungerar på ett adekvat sätt. 

Enkäten innehåller således 37 frågor något som ansågs positivt då fler frågor skulle bidra 
till att respondenten tappade intresse samt ansågs det bli för tidskrävande att fylla i fler 

frågor. När enkäten var klar gjordes en pilotstudie. Enkäten delades ut till fyra personer 
som fick lämna kommentarer angående enkätens design och dess frågor. Som följd av detta 

gjordes små ändringar i några formuleringar men överlag fungerade enkäten på ett 
önskvärt sätt. 

Enkäten tog cirka fem minuter att genomföra och enbart ett fåtal frågor ställdes av 

respondenterna något som visar att enkäten var relativt tydlig och lättförståelig. 
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3.2.3	  Bortfall	  

Enkäten besvarades av 303 personer. Av dessa 303 enkätsvar kunde 286 användas för 
vidare arbete och analys. Detta skapade alltså ett bortfall bestående av 17 enkätsvar. Ett 

flertal respondenter (fem respondenter) missade att enkäten var dubbelsidig och missade 
därför fylla i en sida. Tio personer fullföljde inte enkäten på grund av att de inte hann 

besvara alla frågor. Respondenterna informerades om hur lång tid enkäten uppskattades ta 
att besvara men ändå blev tiden knapp för vissa respondenter. Resterande del av bortfallet 

(två respondenter) missförstod hur skalan fungerade och fyllde endast i skalans motpoler, 

alltså ”instämmer inte alls” eller ”instämmer helt”. Denna slutsats baseras på att dessa 
respondenter hade ringat in texten och inte fyllt i cirklarna som motsvarade skalans steg. På 

grund av detta togs beslutet att exkludera dessa två respondenter då deras svar inte 
speglade deras åsikt skalenligt samt inte var avgörande för studiens fortskridande. En av 

respondenterna ville ej ange kön, denna respondents enkät behandlades som ett bortfall 
när skillnader mellan kön och teknikmognad eller shoppingstil mättes. 

3.2.4	  Kodning	  av	  data	  

Efter insamlandet av enkäter överfördes svaren till Google Sheets. Överföring från fysisk 

form till digital form gjordes för att underlätta arbetet i det statistiska analysprogrammet 
SPSS. Varje enkät tilldelades en rad i Sheet-dokumentet och varje fråga en kolum. Värdena 

för alla frågor kodades med siffror. De påståenden som var bedömda på en Likert-skala fick 
beroende på svar en siffra från ett till fem. Ett representerade “instämmer inte alls” och fem 

representerade “instämmer helt”. De frågor relaterade till demografi tilldelades även siffror. 

Enkätens påståenden om optimism namngavs OPT1-OPT4, innovation namngavs INN1-
INN4, obehag namngavs OBE1-OBE4 och osäkerhet namngavs OSÄ1-OSÄ4. Enkätens 

påståendena om shoppingstilar namngavs tillika, där påståenden om perfektion namngavs 
PER1-PER2, märke namngavs MÄR1-MÄR2, trend namngavs TRE1-TRE2, rekreation 

namngavs REK1-REK2, pris namngavs PRI1-PRI2, impulsiv namngavs IMP1-IMP2, 
förvirrad namngavs FÖR1-FÖR2 och vane- och lojalitet namngavs VAN1-VAN2. För 

kodning och namn för varje enskild fråga se kodningstabellen (se bilaga 2). 

3.3	  Analysmetod	  

Denna studie utgår som sagt utifrån Colby och Parasuraman (2015) TRI2.0 samt Cowart 
och Goldsmith (2007) version av CSI. Den litteratur som existerar runt de båda indexen 
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utgår alla ifrån liknande statistiska tillvägagångssätt (Parasuraman & Colby, 2015; Cowart 

& Goldsmith, 2005; Sproles & Kendall; 1986; Hafstrom, Chae & Chung, 1992; Lin & Hsieh, 

2007) Först utförs en faktoranalys och sedan testas Cronbach alfa. Efter detta utförs oftast 
någon form av medelvärdesanalys med hjälp av ANOVA-tester eller t-tester och i vissa fall 

utförs även klusteranalyser (Tsikriktsis, 2004; Wang m.fl, 2001). Eftersom syftet med 
denna studie är att skapa förståelse hur svenska konsumenters shoppingstilar och 

teknikmognad förhåller sig till varandra har även tester för att undersöka 
medelvärdesskillnader utförts, så kallade post hoc test. I de kommande styckena förklaras 

de olika metoderna mer grundligt men för att skapa en övergripande bild över 

tillvägagångssättet har figur 3 tagits fram. 
 

 

Figur 3. Övergripande metodprocess 

3.3.1	  Faktoranalys	  

Faktoranalys är en metod inom multivariat analys. Med hjälp av en faktoranalys går det att 

identifiera underliggande faktorer mellan olika variabler. Det går alltså att upptäcka ett 

mindre antal tematiska karaktärsdrag som variablerna ger upphov till (Trost, 2012). Enligt 
Bryman och Bell (2014) är faktoranalys användbart för att reducera antalet variabler som 

forskaren ska hantera samt användbart för att granska om de dimensioner som är tänkta 
att identifiera verkligen finns. Denna studie utgår ifrån en principal komponent-analys 

vilket stämmer överens med Parasuraman och Colby (2015) samt Sproles och Kendall 
(1986) som även de utgår från ett liknande tillvägagångssätt.  Varimax användes som 

rotationsmetod vilket är i linje med tidigare forskning (Parasuraman & Colby, 2015; Sproles 

& Kendall, 1986; Cowart & Goldsmith, 2007). De variabler som uppnår en hög så kallad 
faktorladdning förklarar mer av den bakomliggande faktorn än de med lägre 

faktorladdningar. Faktorladdningar under 0,4 brukar bortses (Sproles och Kendall, 1986). 
Förklarad varians är hur stor del av variansen som variablerna förklarar. Genom att 

granska förklarad varians går det även att utläsa om vissa variabler bör exkluderas. Enligt 
Trost (2012) är det viktigt att granska tidigare forskning efter en faktoranalys för att kunna 
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jämföra data och kunna dra rimliga slutsatser. 

3.3.2	  Cronbach	  alfa	  

De utvalda påståendena har för avsikt att spegla bakomliggande attityder. Det vill säga 

svaren som har för avsikt att mäta till exempel teknikmognadsoptimism borde korrelera. 
Svarar respondenten högt på ett påstående avseende optimism bör  svaret på nästa fråga 

avseende optimism även det vara högt. För att undersöka om detta stämmer används 
Cronbach alfa-test. Cronbach alfa är ett reliabilitetsmått som mäter den interna 

konsistensen för ett test. Det vill säga, hur nära relaterade ett antal påståenden är. Tidigare 

forskning inom teknikmognad samt shoppingstilar utgår ifrån Cronbach alfa-test för att 
avgöra variablernas interna konsistens. Genom att exkludera eller inkludera påståenden går 

det att förbättra eller försämra Cronbach alfa-värdet. Enligt Cowart & Goldsmith (2007) är 
den vedertagna gränsen för ett accepterat Cronbach alfa runt o,7. Således kommer studien 

att utgå ifrån 0,7 som gränsvärde. 

3.3.3	  Klusteranalys	  

Enligt Punj och Stewart (1983) är en klusteranalys ett vanligt verktyg inom 
företagsekonomi. Klusteranalys används för att gruppera data i ett antal mindre grupper så 

kallade kluster. Det är således ett sätt att klassificera olika grupper. Analysen görs för att 
särskilja olika grupper av data som på förhand inte har tydliga klasser. Ett kluster ska 

innehålla data av liknande karaktär och skilja sig åt från övriga kluster (Punj & Stewart, 
1983) 

 

I denna studie har K-means klusteranalys använts vilket innebär att data grupperas till 
kluster vilka har ett centrum. Data i klustret skall vara lik den i centrum annars faller den in 

i ett annat kluster. Desto mer lik data är gentemot centrum desto mindre varians inom 
klustret. För en tydlig klusteranalys är det bra med låg varians inom klustret men hög 

varians gentemot andra kluster (Punj & Stewart, 1983). Parasuraman och Colby (2015) har 
utfört klusteranalyser för att segmentera de olika teknikmognadstyperna och även för att 

jämföra deras demografiska karaktärsdrag. Även Wang m.fl (2005) utförde en 
klusteranalys för att gruppera de olika shoppingstilarna samt för att identifiera 

demografiska karaktärsdrag. Fortsättningsvis kommer kluster att refereras till som 

konsumentgrupper. 
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3.3.4	  ANOVA	  och	  Post	  Hoc	  

Eftersom undersökningen ska jämföra medelvärden i fler grupper än två görs ett ANOVA-
test som är en variansanalys. Till skillnad från ett t-test där skillnaden i medelvärde mäts 

för två grupper mäter ANOVA skillnaden i medelvärde för flera grupper. Om den ger ett 
signifikant resultat kan slutsatsen dra att med 95 procent säkerhet skiljer sig minst ett av 

medelvärdena från de andra utan att det beror på slump. För att ta reda på vilka 
medelvärden som skiljer sig görs ett post hoc-test. Dessa jämförs sedan med 

klusterlösningen. Analysen har följaktligen använts för att identifiera karaktärsdrag för de 

olika konsumentgrupperna (Bryman & Cramer, 2008) 

3.3.5	  Kritik	  till	  metodval	  

Denna studie utgår till stor del utifrån en enkätundersökning och som tidigare nämnt 

baseras enkäten på Likert-skalor. Denna skala är i sin natur av ordinalkaraktär och således 
inte normalfördelad. Ett av kraven för att använda parametriska tester, såsom testerna 

beskrivna ovan,  är att datan skall vara normalfördelad (Trost, 2012). Denna studie utgår 

dock ifrån att ordinaldata kan användas för parametriska tester, ett antagande som inte är 
ovanligt inom marknadsföringsforskning (Crisp, 1957). Easterby-Smith, Thorpe och Lowe 

(1991) menar att ordinaldata i parametriska tester ofta är användbara samt exakta. Bryman 
och Cramer (2008) förespråkar också användandet av ordinaldata i parametriska tester 

samt så visar Games och Lucas (1966) att icke-normalfördelad data såsom ordinaldata inte 
skiljer sig markant ifrån normalfördelad data. Avslutningsvis, menar Taylor (1995) att 

parametriska test fungerar väl även om kraven för data inte är exakt mötta. Taylor (1995) 

rekommenderar dock att använda ett urval bestående av minst 30 respondenter. Denna 
studie utgår ifrån ett urval baserat på 286 respondenter alltså väl över det minimikrav 

Taylor (1995) rekommenderar. Tillvägagångssättet i denna studie följer i stora drag 
originalstudierna för både TRI2.0 och CSI. Majoriteten av all litteratur som studien är 

baserad på använder liknande parametriska tester som utförts i denna studie och för att 
bibehålla möjligheten att jämföra resultaten används därför liknande tester. 

 

3.3.6	  Etik	  

Studiens målsättning har varit att följa så god etik som möjligt. Bryman och Bell (2013) 

beskriver fyra etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer gäller för all svensk forskning 
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och återfinns även på Linköpings universitets hemsida och således följer denna studie dessa 

riktlinjer (Vetenskapssrådet, 1990). 

 
Informationskravet fullbordades genom att varje respondent fick en snabb beskrivning vad 

enkäten handlade om samt dess syfte. Samtyckeskravet fylldes genom att respondenterna 
fick avstå från enkäten om de ville och enkätutdelning inleddes alltid med en fråga om 

personer ville vara med. Respondenterna fick även avbryta sin medverkan när de ville. Inga 
påtryckningar gjordes för påverka respondenterna till att fullfölja eller starta arbetet. 

Respondenterna fick även ställa vilka frågor de ville angående enkäten och svar gavs utan 

att dölja någon information. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet berör hantering 
av personuppgifter såsom namn och personnummer. Respondenter uppgav ingen 

information angående sådana uppgifter utan enkäten fylldes i helt anonymt. Alla enkäter 
som samlades användes enbart i syfte att fullfölja undersökningen, således enbart i ett 

vetenskapligt syfte. Efter insamlandet av data förvarades enkäter i slumpmässig ordning 
vilket gjorde det omöjligt att hänföra varje enkät till respektive respondent (Bryman & Bell, 

2013; Vetenskapsrådet, 1990). Utöver de fyra etiska principerna utformades enkäten med 
etiska aspekter i åtanke. Frågan angående kön delades upp i fyra olika svarsalternativ; 

“man”, “kvinna”, “annat” samt “vill ej ange”. Detta gjordes för att bejaka flera typer av 

könsidentifieringar och på så sätt inte exkludera personer. 

3.3.7	  Reliabilitet	  

Reliabilitet avser replikering och robusthet det vill säga om forskningen skulle göras om 

med samma forskningsdesign skulle forskningen uppnå samma resultat (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2016). För god reliabilitet är det viktigt att vara konsekvent under 

forskningsprojektet för att kunna vara övertygad om att resultatet inte skulle skilja sig 

märkbart om studien gjordes om på nytt (Bryman & Bell, 2013). Intern reliabilitet handlar 
om ifall de indikatorer eller index är pålitliga som används i studien (Bryman & Bell, 2013), 

då TRI 2.0 och CSI är välbeprövade index ansågs dessa ha hög reliabilitet. Reliabilitet 
handlar om noggrannheten i en mätning. I en enkätstudie handlar reliabilitet om att 

frågorna i frågeformuläret tolkas rätt av respondenterna (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2016) därför utfördes en pilotstudie för att försäkra sig om detta, hur pilotstudien gick till 

väga förklaras i avsnitt 3.2.2. Språket bearbetades och omformulerades då TRI 2.0 och CSI 

översattes från engelska. Det är viktigt att enkäten är tydlig och mäter det undersökningen 
ska mäta, att respondenterna uppfattar frågorna som forskaren har tänkt, att 

respondenterna besvarar enkäten och att forskarna kodar svaren så som respondenten 
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tänkte när de svarade på enkäten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Det finns tre 

väletablerade metoder för att testa intern reliabilitet: göra om studien, Cronbach alfa och 

kontrollfrågor (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Denna studies interna reliabilitet har 
kontrollerats genom Cronbach alfa-tester. För ett mått ska ha hög reliabilitet ska Cronbach 

alfa vara över 0,7 (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).  Även en kontrollfråga togs med för 
att styrka reliabiliteten “Hur många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en 

dator/smartphone?” Med denna fråga testades att studien mätte teknikmognad, antagandet 
gjordes att de med hög teknikmognad tillbringar mer tid med att använda teknik. Dessvärre 

är det svårt att få kontrollfrågorna väsentligt likvärdiga och att de kontrollerar det de ska 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Ett annat hot mot tillförlitligheten är faktorer som 
påverkar negativt hur en respondent utför undersökningen. Till exempel, om respondenten 

har ont om tid kanske de skyndar sig och slutför enkäten utan att läsa enkäten ordentligt 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Då några enkäter delades ut utanför tågstationen var 

detta tvunget att tas hänsyn till, det vill säga att respondenterna kunde ha ont om tid då de 
skulle med ett tåg. För att undvika detta deltagarfel förklarades för respondenterna hur lång 

tid det skulle ta att besvara enkäten ut. 

3.3.8	  Validitet	  

Validitet förutsätter reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Validitet avser lämpligheten av 
metoden, noggrannheten i analysen av resultatet och att resultatet är generaliserbart, det 

vill säga om undersökningen verkligen mäter det den ska (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2016). Intern validitet är frågeformulärets förmåga att mäta vad undersökningen avser att 

mäta (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Bryman & Bell, 2013). Enkäten är baserad på 
index, med två eller fler påståenden för varje variabel för att vara säker på att variabeln 

mäts. Att använda Parasuraman och Colby (2015) och Cowart och Goldsmiths (2007) 

nedskalade varianter av TRI 2.0 och CSI till enkäten kan ifrågasätta validiteten då dessa 
inte är lika beprövade som ursprungsindexen av Sproles and Kendalls (1986) och 

Parasuraman (2000). Problemet med denna validitet går att utläsa i avsnitt 4.3.1, där ett 
flertal påståenden laddade fel i faktoranalysen och därav går det att argumentera för att 

använda fler påståenden för att mäta varje stil för öka validiteten. Till exempel hade det 
kanske gått att fånga pris och “värde för pengarna” - shopparen med ytterligare påståenden 

i enkäten. Ytterligare påståenden hade även kunnat leda till tydligare konsumentgrupper. 

Dock ansågs fler påståenden göra enkäten för tidskrävande och kompromisser fick åtas för 
att hålla ner antalet påståenden till en rimlig mängd. 
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från datainsamlingen samt primärdata redovisas. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av respondenterna och deras fördelning avseende 

ålder, kön, utbildning och inkomst. Detta för att presentera vilket urval studien utgått 
ifrån. Därefter redovisas de statistiska urvalen som gjort och dess resultat. 4.2 behandlar 

alla tester som rör teknikmognad och 4.3 shoppingstilar, till sist redovisas teknikmognad 
och shoppingstilar i avsnitt 4.4 tester. 

4.1	  Respondenterna	  

Enligt diagrammen går det att utläsa att fördelningen bland respondenternas demografiska 
karaktärsdrag var överlag relativt jämn. Antalet respondenter i åldersintervallet 15-25 år 

utgjorde en liten större del överlag och antalet deltagande respondenter runt åldern 56-65 

år och 66+ år var relativt liten. 
 

 

Figur 4. Respondenternas frekvens efter variabeln ålder 
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Fördelningen av män respektive kvinnor kan ses som mycket jämn då kvinnor 

representerade 48,3 procent och män 51,4 procent. En respondent ville ej ange kön. 

Figur 5. Respondenternas frekvens efter variabeln kön 

Utbildningsnivån var överlag relativt hög. Intervallet med en eftergymnasial utbildning på 

tre år eller längre utgjorde 67,8 procent. 

 
Figur 6. Respondenternas frekvens efter variabeln utbildning 
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Inkomstnivån var även den relativt jämnt fördelad. Intervallet 10.000-20.000kr utgjorde 

den minsta andelen av respondenter medan intervallet 30.000-40.000 utgjorde den största 

andelen av respondenter. 

 

Figur 7. Respondenternas frekvens efter variabeln taxerad månadsinkomst 

4.2.	  Teknikmognad	  

Denna del behandlar resultatet från enkätdelen teknikmognad och enkätpåstående 6-21. 

Där respondenterna på en likert-skala graderat 16 teknikrelaterade påståenden som ingår i 
Parasuraman och Colbys (2015) tekniknikmognadsindex TRI 2.0. De 16 påståenden är 

uppdelade i fyra dimensioner, optimism, innovation, obehag och osäkerhet. Optimism och 
innovation är motivationsfaktorer och påverkar teknikmognaden positivt. Obehag och 

osäkerhet är motståndsfaktorer som påverkar teknikmognaden negativt. Utförligare 
förklaring till index finns i uppsatsens metodkapitel (se avsnitt 3.2.2) och även i teoridelen 

(2.1). 

4.2.1	  Faktoranalys	  

Först utfördes en faktoranalys för att mäta potentiella underliggande koncept. Detta 
resulterade i en fyrkomponentslösning. Komponenterna skulle representera Parasuramans 

och Colbys (2015) fyra dimensioner: optimism, innovation, obehag och osäkerhet. Nedan 
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visas hur de olika påståenden laddade under dimensionerna. 

Tabell 8. Faktoranalys, teknikmognad 

Roterad komponentmatris Komponent 

 1 2 3 4 

INN4 ,850    

INN2 ,822    

INN3 ,798    

INN1 ,794    

OPT3  ,833   

OPT2  ,812   

OPT1  ,776   

OPT4  ,635   

OBE3   ,781  

OBE2   ,737  

OSÄ4   ,627  

OBE1   ,414  

OSÄ2    ,819 

OSÄ1    ,746 

OSÄ3    ,624 

 

Efter en roterad faktoranalys observerades att osäker4 laddar sig under dimension 3 
(obehag). Den förklarade variansen uppgår till 61,34 procent. Därför ska påstående osäker4 

exkluderas enligt faktoranalysen då den verkar mäta fel underliggande koncept men innan 
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den exkluderas testas den med ett Cronbach alfa-test. 

4.2.2	  Cronbach	  alfa	  

Efter faktoranalysen genomfördes test av Cronbach alfa vilket som tidigare nämnt mäter 

variablers interna konsistens det vill säga hur väl variablerna förhåller sig till varandra. 
Vidare utformades följande tabell för att visa Cronbach alfa-värderna samt hur värdena 

förändras om påståenden skulle elimineras. 
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Tabell 9. Cronbach alfa, teknikmognad 

Teknikmognadpåståenden Cronbach alfa om påstående 

elimineras 

OPT1 ,727 

OPT2 ,722 

OPT3 ,732 

OPT4 ,814 

OPT total Cronbach alfa: ,799 

INN1 ,838 

INN2 ,835 

INN3 ,833 

INN4 ,818 

INN total Cronbach alfa: ,868 

OBE1 ,708 

OBE2 ,546 

OBE3 ,539 

OBE4 ,578 

OBE total Cronbach alfa: ,667 

OSÄ1 0,491 

OSÄ2 0,409 

OSÄ3 0,451 

OSÄ4 0,681 

OSÄ total Cronbach alfa: ,585 
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Tabell 9 visar att total Cronbach alfa är för optimism är över 0,7 vilket är över den 

gränsvärdet för Cronbach alfa. Tabellen visar också att Cronbach alfa skulle höjas om 

optimism4 plockas bort från testet. För variablerna gällande innovation visar tabell 9 att 
total Cronbach alfa är över 0,7 vilket är över gränsvärdet. Tabellen visar också att Cronbach 

alfa inte höjs genom att plocka bort något av de fyra påståendena.  

 

Variablerna som mäter obehag visar att total Cronbach alfa är 0,667 vilket är lägre än 
gränsvärdet. I kolumnen längst till höger kan det läsas av att om obehag1 plockas bort 

uppnås ett Cronbach alfa över 0,7. Avslutningsvis går det att utläsa följande för 

obehagsvariablerna: total Cronbach alfa är 0,585 vilket är lägre än gränsvärdet. I kolumnen 

längst till höger kan det läsas av att om osäker4 plockas bort uppnås ett Cronbach alfa på 0,681 

vilket är mycket nära den gränsvärdet. 
 

4.2.3	  Sammanställd	  Cronbach	  alfa	  

Tabell 10. Sammanställd Cronbach alfa, teknikmognad 

Teknikmognad Sammansättning Antal variabler Cronbach alfa Exkluderad 

OPT OPT1+OPT2+OPT3 3 0,814 OPT 4 

INN INN1+INN2+INN3+ 

INN4 

4 0,868  

OBE OBE2+OBE3+OBE4 3 0,708 OBE 1 

OSÄ OSÄ1+OSÄ2+OSÄ3 3 0,681 OSÄ4 

 

 

Cronbach alfa-testet visade att två av de fyra dimensionerna var godkända. Optimism 0.799 

och innovation 0.868, hade båda höga värden. Motståndsfaktorer obehag 0.667 och 
osäkerhet 0.585 hade något för låga värden. Genom att plocka bort obehag1 och osäker4 

lyckades värdena höjas. Nya värdena blev obehag 0.708 och osäker 0.681. 
 

När frågorna kring optimism sammanvägdes visade Cronbach alfa-testet att påstående 4 
skulle tas bort för att ge ett högre Cronbach alfavärde. Värdet ökade dock enbart med 0,015 
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procentenheter men i kombination av att den totala förklarade variansen ökade samt att 

klusteranalysen blev mer tydlig utan optimism4  (se avsnitt 4.2.5) togs beslutet att 

exkludera optimism4. Det nya Cronbach alfavärdet blev 0.814. Totalt plockades tre frågor 
bort från teknikmognad för att höja reliabiliteten. 

4.2.4	  Faktoranalys	  2.0	  

Tabell 11. Faktoranalys 2.0 

Roterad komponentmatris Komponent 

 1 2 3 4 

INN4 ,851    

INN2 ,827    

INN1 ,803    

INN3 ,802    

OPT3  ,842   

OPT2  ,838   

OPT1  ,784   

OBE4   ,824  

OBE3   ,794  

OBE2   ,704  

OSÄ2    ,842 

OSÄ1    ,773 

OSÄ3    ,626 

 

Den roterade faktoranalysen med de slutgiltiga inkorporerade påståendena visas ovan i 

tabell 11. Korrelationsvärdena laddar nu starkare och mer tydligt till de fyra dimensionerna. 
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Den totala förklarade variansen uppgår i denna analys till 68,92 procent. Alltså ökar den 

förklarade variansen märkbart vid denna uppsättning variabler. 

4.2.5	  ANOVA	  och	  klusteranalys	  

Först genomfördes en ANOVA-analys för att kunna utvärdera om medelvärdena skiljer sig 
signifikant. Enligt resultatet  skiljer sig minst ett av medelvärdena på ett sätt som inte 

enbart beror på slump (se tabell 12). Vidare identifierades medelvärden för varje dimension 
som sedan kunde användas för att kartlägga konsumentgrupper. 

 

Därefter genomfördes en klusteranalys i SPSS. I SPSS testades 3-, 4-, 5- och 6-
konsumentgruppslösningar. Det blev tydligast fördelning i lösningen med 5 

konsumentgrupper. När optimism4, obehag1 och osäker4 togs bort höjdes även 
skillnaderna och fördelningen blev tydligare vilket stärker argumentet för att exkludera 

dessa variabler. Som tidigare nämnt så visade även Cronbach alfa-testen att värdena ökade 
om dessa variabler utelämnas. De fem konsumentgrupperna namngavs efter deras 

karaktärsdrag: utforskaren, den modige, den osäkra, tvekaren och teknikundvikaren. Till 

exempel namngavs den modige efter karaktärsdraget att den har låg nivå av obehag men 
hög nivå av optimism. 
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Tabell 12. Klusteranalys, teknikmognad 

Dimension Teknikmognad 
Hög → Låg 

 Utforskaren Den 

modige 
Den 

osäkra 
Tvekaren Teknik- 

undvikaren 

 

Motivation 
OPT 3,98 (2) 

a 

3,88 (3) 

a 

4,01 (1)  

a 
3,83 (4)  

a 
2,50 (5) 

INN 4,1 (1)  

a 

2,47 (3)  

b 
2,81(2)  

a, b 
2,09 (5) 

b 
2,36 (4) 

b, c 

 

Mostånd 
OBE 2,33 (3)  

a, d, e, c 
1,99 (4)  

a, b, e 
1,93(5)  

a, b, e 
3,83 (1)  

a, b, c 
2,64 (2)   

d, b, e, c 

OSÄ 3,09 (4) 

a, d, e, 

2,57 (5) 

a, b, e, 

3,98 (1) 

b 

3,63 (3) 

b 

3,89 (2) 

d, b 

Total TR 3,67 (1) 

a, d, e, c 

3,45 (2) 

a, b, e 

3,23 (3) 

a, b, e 

2,62 (4) 

d, b, c 

2,58 (5) 

d, b, c 

Antal 74 52 58 46 56 

P < 0.05 

a= sig. till teknikundvikaren, b= sig. till utforskaren, c= sig. till den osäkra, d= sig. till den 
modige, e= sig. till tvekaren 

 
I tabell 12 visas de fem konsumentgrupperna och deras olika medelvärden i motstånds- och 

motiveringsdimensionerna. Detta är för att separera konsumentgruppernas skillnader i 
teknikmognad. Värdena som redovisas är de genomsnittligt sammanvägda indextalen. I 

raden Total TR presenteras det sammanvägda medelvärdet för konsumentgruppens 
teknikmognad. För att räkna ut det totala medelvärdet i teknikmognad inverterades 

dimensionerna obehag och osäkerhet. Eftersom teknikmognad påverkas negativt om 

respondenten gav höga värden för dessa dimensioner till skillnad ifrån optimism och 
innovation. Siffrorna inom parentesen visar hur konsumentgrupperna förhåller sig till 
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varandra. Den märkt (1) har högst värde i dimensionen medan den märkt (5) har lägst 

värde i dimensionen. Bokstäverna a,b,c,d,e förklarar vilka konsumentgrupper som har 

skillnader på 95 procent signifikansnivå och därav skiljer sig i de olika dimensionerna 
sinsemellan. 

4.2.6	  Kontrollfråga	  

Denna fråga var planerad att kontrollera hur väl teknikmognadsskalan fungerade. Frågan 
löd: hur många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en dator/smartphone? Ju högre 

teknikmognad ju fler timmar skulle spenderas vid en dator/smartphone. Det visade sig att 

skalan fungerade illa då skillnaderna i teknikmognad ( TOT_TR) var ytterst små. Utöver 
detta fick de respondenter med högst ifyllda surftimmar inte högst TR (se bilaga 9). Denna 

fråga exkluderades därför från vidare analys. I diskussionsavsnittet berörs kontrollfrågan 
ytterligare (se avsnitt 6). 

4.2.7	  Respondenters	  teknikmognad	  

I tabellen nedan går det att utläsa fördelningen av respondenterna och hur de fördelar sig i 

de olika identifierade teknikmognadstyperna. Fördelningen är relativt jämn men det finns 
en relativt stor del utforskare i den undersökta populationen. Den typ som identifierats 

minst är tvekaren med 46 stycken respondenter. 

 
Figur 8. Respondenternas frekvens av konsumenter efter teknikmognad 
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4.3	  Shoppingstilar	  

Denna del behandlar resultatet från enkätdelen shoppingstilar och enkätpåstående 21-37. 

Där respondenterna på en likertskala har graderat 16 shoppingrelaterade påståenden som 

ingår i Cowart och Goldsmith (2007) som i sin tur är baserade på Sproles och Kendalls CSI 
(1986). De 16 påståenden som finns i enkäten ska mäta åtta stycken shoppingstilar, alltså 

återfinns två påståenden för varje stil. De stilar som mäts är som sagt: perfektionisten eller 
högkvalitetsshopparen, märkesshopparen, trendshopparen, rekreationsshopparen, pris och 

”värde för pengarna”-shopparen, impulsive shopparen samt förvirrad - på grund av för 
många val. I bilaga 2 går det att utläsa hur de olika stilarna har översatts till olika 

variabelnamn. Utförligare förklaring till index finns i uppsatsens metodkapitel (3.2.2) och 

även i teoridelen (se avsnitt 2.3). 

4.3.1	  Faktoranalys	  

På ett liknande tillvägagångssätt som gällde i avsnittet angående teknikmognad utfördes 

först en faktoranalys bestående av alla påståenden relaterade till shoppingstilar vilket är i 
linje med Sproles och Kendalls tillvägagångssätt (1986). 
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Tabell 13. Faktoranalys 

Roterad komponentmatris Komponent 

 1 2 3 4 5 

REK1 ,853     

TRE2 ,815     

REK2 ,784     

TRE1 ,752     

PRI2  -,730    

PRI1  -,692    

MÄR2  ,576    

MÄR1  ,462    

VAN2   ,874   

VAN1   ,835   

FOR2    ,874  

FOR1    ,835  

IMP2     -,663 

PER1     ,659 

IMP1     -,562 

PER2     ,556 

 
Efter en roterad faktoranalys observerades en femkomponentslösning och påstående 

rekreation1, trend1, rekreation2, trend2 laddar sig under kompontent 1. Alltså 
identifierades ett underliggande samband mellan dessa påståenden. I faktoranalysen kan 

även läsas av att pris och märke hamnar under komponent 2. Även impulsivitet och 
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perfektion har negativ korrelation och laddar under komponent 5. Den totala förklarade 

variansen uppgår vid denna uppsättning av variabler till 64,07 procent. 

4.3.2	  Cronbach	  alfa	  

I nästa steg utfördes test av alla påståendes Cronbach alfa. Vilket även det är i linje med 
Sproles och Kendalls tillvägagångssätt (1986). Till skillnad från teknikmognad består varje 

stil enbart av två påstående vilket gör det mindre möjligt att plocka bort olika påståenden. 

 

Tabell 14. Cronbach alfa, shoppingstil 

Shoppingstilar Sammansättning Antal 

variabler 
Cronbach alfa 

REK REK1+REK2 2 ,832 

TRE TRE1+TRE2 2 ,899 

PER PER1+PER2 2 ,648 

MÄR MÄR1+MÄR2 2 ,638 

VAN VAN1+VAN2 2 ,733 

IMP IMP1+IMP2 2 ,607 

FOR FOR1+FOR2 2 ,743 

PRI PRI1+PRI2 2 0,431 

 

Enligt tabell 14 identifierades Cronbach alfa-värden mellan 0,832 och 0,431. Rekreation 
och trend visade mycket starka Cronbach alfa-värden medan pris hade ett relativt lågt 

värde. De övriga värdena låg runt 0,6 och 0,7 vilket även är inom gränsvärdet för Cronbach 
alfa. Således exkluderas enbart pris. 
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4.3.3	  Sammanställd	  Cronbach	  alfa	  

Tabell 15.  Sammanställd Cronbach alfa, shoppingstil 

Shoppingstilar Sammansättning Antal variabler Cronbach alfa 

REK + TRE REK1+REK2+TRE1+TRE2 4 ,836 

PER + MÄR PER1+PER2+MÄR1+MÄR2 4 ,696 

VAN VAN1+VAN2 2 ,733 

IMP IMP1+IMP2 2 ,607 

FOR FOR1+FOR2 2 ,743 

 

Efter faktoranalys samt test av Cronbach alfa togs beslutet att behandla rekreation och 

trend som en sammanslagen faktor då dessa verkar mäta samma underliggande tema. Även 

perfektion och märke slogs ihop och bildade en faktor. Faktorerna som slogs ihop 
underlättande även skapandet av konsumentgrupper (se avsnitt 4.3.4). Detta går även i 

linje med Wang (2005) som skapade liknande konsumentgrupper. På grund av det låga 
Cronbach alfa-värdet exkluderades pris helt då det inte verkar vara relevant för den 

undersökta populationen. 

 	  



 

 

 

50 

4.3.4	  Faktoranalys	  2.0	  

Tabell 16.  Faktoranalys 2.0 

Roterad komponentmatris Komponent 

 1 2 3 4 5 

REK1 ,864     

TRE2 ,812     

REK2 ,792     

TRE1 ,738     

PER2  ,748    

MÄR2  ,712    

PER1  ,685    

MÄR1  ,667    

FOR1   ,895   

FOR2   ,865   

VAN2    ,876  

VAN1    ,857  

IMP2     ,882 

IMP1     ,741 

Ovan visas den slutgiltiga faktoranalysen då pris exkluderats ur analysen. Denna slutgiltiga 
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5-faktorslösning har sedan använts för att identifiera olika konsumentgrupper. Vid denna 

uppsättning var den totala förklarade variansen 69,229 procent, alltså ökade den totala 

förklarade variansen i jämförelse med den första faktoranalysen (se tabell 13). 

4.3.5	  ANOVA	  och	  klusteranalys	  

Sedan gjordes en ANOVA-test för att avgöra om medelvärdet för en variabel skiljer sig 

mellan olika grupper. Enligt resultatet skiljer sig minst ett av medelvärdena på ett sådant 
sätt som inte beror på slump (se tabell 17). Detta gäller för samtliga identifierade stilar. I 

enlighet med Wang (2005) utfördes sedan en klusteranalys för att identifiera olika 

konsumentgrupper. Dessa konsumentgrupper kommer alltså bilda blandningar av olika 
stilar. Ett flertal olika varianter av konsumentgrupper prövades. Medelvärden för de olika 

påståendena jämfördes sedan med resultat av klusteranalysen. En 4-, 5-samt en 6-
konsumentgrupsslösning utvärderades. En klusteranalys bestående av fem 

konsumentgrupper beslöts slutgiltigt att tillämpas då tydliga grupperingar kunde göras 
med denna typ av analys. Nedan återfinns de fem konsumentgrupperna. Den första 

konsumentgruppen, shoppingundvikaren, saknar höga värden för samtliga faktorer. Den 

förvirrade shopparen har framförallt höga värden av förvirring men även av impulsivitet. 
Det ska dock tilläggas att samtliga konsumentgrupper förutom högkvalitetsshoparen har 

relativt höga värden av impulsivitet. Därför är det mest särskiljande draget för den 
förvirrade shopparen höga värden på förvirring. Shoppingälskaren har höga värden av 

trend och rekreation, denna stil har även låga värden av perfektion och märke. Vane- och 
lojalitetsshopparen har höga värden av vana och lojalitet samt mycket låga värden 

rekreation, trend och förvirrad. Den sista konsumentgruppen, högkvalitetsshopparen, har 
höga värden av perfektion och märke samt mycket låga värden av impulsivitet. 
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Tabell 17. Klusteranalys, shoppingstilar 

 1 

Shopping- 

undvikaren 

2 

Förvirrade 
Shopparen 

3 

Shopping 

älskaren 

4 
Vane- och 

lojalitetsshop

paren 

5 

Högkvalitetssh

opparen 

PER+MÄR 3,21 

b, c, e 

3,96 

a, c, d 
2,87 

a, b, d, e 
3,39 

b, c, e 

3,98 

a, c, d 

TRE+REK 2,06 

c, e 
2,24 

c, e 

3,00  

a, b, d 
2,15 

c, e 

2,86  

a, b, d 

IMP 2,46 

b, c, d, e 

3,57 

a, e 

3,19 

a, e 

3,34 

a, e 

1,86 

a, b, c, d 

FÖR 1,96 

b, c 

3,61 

a, c, d, e 

2,93 

a, b, d, e 

1,68 

b, c 

2,08 

b, c 

VAN 1,97 

b, c, d, e 

3,71 

a, c 

3,34 

a, b, d, e 

4,02 

a, c 

3,70 

a, c, 

P < 0.05 

a= sig. till shoppingundvikaren, b= sig. till förvirrade shopparen, c= sig. till 

shoppingälskaren, d= sig. till Vane- & lojalitetsshopparen, e= sig. till högkvalitétsshopparen 

 

I tabell 17 visas de fem konsumentgrupperna och deras olika medelvärden i 

perfektion+märke, trend+rekreation, impulsivitet, förvirring och vana & lojalitet. Likt 
klusteranalysen för teknikmognad är värdena som redovisas de genomsnittliga 

sammanvägda indextalen för enkäten. Bokstäverna a,b,c,d,e förklarar vilka 
konsumentgrupper som har skillnader på 95 procentig signifikansnivå och därav skiljer sig 

i de olika dimensionerna sinsemellan. 

4.3.6	  Respondenters	  shoppingstilar	  

Enligt diagrammet nedan går det utläsa de olika respondenternas identifierade 
shoppingstilar. Fördelningen mellan stilarna blev relativt jämn. Shoppingälskaren och 
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högkvalitetshopparen utgjorde en aning större andel än de andra identifierade stilarna. 

Vissa signifikanta skillnader går att utläsa när det kommer till fördelningen mellan män och 

kvinnor. Mellan shoppingundvikaren samt vane- och lojalitetsshopparen och 
shoppingälskaren finns det signifikant skillnad då shoppingundvikaren och vane- och 

lojalitetsshopparen utgörs av en större andel män och shoppingälskaren domineras av 
kvinnor. 

Figur 9. Respondenternas frekvens av konsumenter av shoppingstilar 

4.4	  Teknikmognad	  +	  Shoppingstilar	  

4.4.1	  Korstabell	  

Som första steg i processen att undersöka hur de olika identifierade shoppingstilarna och 
teknikmognadstyperna förhåller sig till varandra skapades en korstabell. I tabellen nedan 

visas hur respondenterna har kategoriserats utifrån identifierade shoppingstilar samt 
teknikmognad. I den vertikala kolumnen återfinns teknikmognadstyperna och i den 

horisontella kolumnen shoppingstilar. I kolumnen längst till höger går det även att utläsa 
den totala mängden respondenter. Enligt resultatet finns det till exempel 12 utforskare som 

även kategoriseras som shoppingundvikare. Fördelningen blev överlag relativt jämn och 
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inga signifikanta skillnader kunde utläsas för de olika stilarna och typerna. Detta ledde till 

djupare undersökning av shoppingstilar och teknikmognadsdimensionerna för se om det 

fanns signifikanta skillnader mellan dimensionerna och stilarna. 

 

Tabell 18. Korstabell, teknikmognad/shoppingstil 

 Shopping 

undvikaren 
Förvirrade 
Shopparen 

Shopping

älskaren 
Vane- och 

lojalitetssh

opparen 

Högkvalitets

shopparen 
Total 

Utforskaren 12 18 11 14 19 74 

Den modige 12 2 13 11 14 52 

Den osäkra 11 7 12 12 16 58 

Tvekaren 7 10 13 7 9 46 

Teknik 

undvikaren 
7 9 18 9 13 56 

Total 49 46 67 53 71 286 

 

4.4.2	  Post	  Hoc	  

Efter att alla teknikmognadstyper och shoppingstilar etablerats utfördes ett post hoc-test 

för att avgöra hur de olika identifierade shoppingstilarna förhåller sig gentemot 
teknikmognadsdimensionerna. Alltså utfördes detta test för att undersöka om det fanns ett 

mönster mellan dimensionerna och de identifierade shoppingstilarna. För den första 
dimensionen optimism identifierades inga signifikanta skillnader och eventuell anledning 

till detta kommer att beröras i avsnitt 5.3. För de tre andra dimensionerna, osäkerhet, 
obehag samt innovation upptäcktes statistiskt signifikanta skillnader mellan fler 

shoppingstilar. Skillnader sågs för osäkerhet mellan den förvirrade shopparen och 

shoppingundvikaren. För obehag sågs två skillnader, mellan vane- och lojalitetsshopparen 
och shoppingälskaren samt vane- och lojalitetsshopparen samt den förvirrade shopparen. 

För den sista dimensionen, innovation, sågs skillnader mellan vane- och 
lojalitetsshopparen och shoppingälskaren. Resultaten är sammanfattade i tabell 19 nedan. 
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Tabell 19. Post Hoc, dimensioner/shoppingstil   

Dimension Medelvärdes- 

skillnad 

Sig. 95 % 

Osäker   

Förvirrade shopparen - Shoppingundvikaren 0,48432 ✔ 

Obehag   

Vane- och Lojalitetsshopparen - Shoppingälskaren 0,50812 ✔ 

Vane- och Lojalitetsshopparen - Förvirrade 
shopparen 

0,60459 ✔ 

Innovation   

Vane- och Lojalitetsshopparen - Shoppingälskaren 0,53253 ✔ 

 

För att ytterligare undersöka teknikmognad för de olika shoppingstilarna gjordes ytterligare 
ett post hoc-test. Detta undersökte shoppingstilarnas totala teknikmognad. Enligt resultatet 

går det signifikanta skillnader mellan vane- och lojalitetshopparen och den förvirrade 
shopparen samt shoppingälskaren. 

 

Tabell 20. Post Hoc, total teknikmognad   

TOT_TR Medelvärdesskillnad Sig. 95 % 

Vane-‐	  och	  Lojalitetsshopparen	  -‐	  Förvirrade	  

shopparen 
0,37040 ✔ 

Vane-‐	  och	  Lojalitetsshopparen	  -‐	  Shoppingälskaren 0,34089 ✔ 
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5. Analys 
Detta kapitel inleds med att redovisa studiens slutgiltiga analysmodell, som visar 

gruppfördelningen av konsumenterna i teknikmognad och shoppingstil. Därefter 
analyseras resultatet och väl det stämmer överens med tidigare forskning och teorier. Det 

ges en analys av teknikmognad och hur den ställer sig till tidigare forskning och därefter 
ges en analys av shoppingstilar och hur dessa ställer sig till tidigare forskning. Därefter 

redovisas implikationer angående teknikmognad och shoppingstilar kombinerat: 
Avslutningsvis ges en analys av olika möjligheter för SST i ett klädesbutikskoncept. 

5.1	  Studiens	  slutgiltiga	  analysmodell	  

Den slutliga analysmodellen skiljer sig från ursprungsmodellen. Från shoppingstilar 

plockades pris bort från ursprungsmodellen på grund av låg reliabilitet. Dessutom 
identifierades endast fem konsumentgrupper av shoppingstilar och dessa 

konsumentgrupper skilde sig även från ursprungsmodellen avseende karaktärsdrag vilket 
ledde till andra namn. Teknikmognadsdimensionerna stämde överens med 

ursprungsmodellen, däremot skilde sig konsumentgruppernas karaktärsdrag och därav fick 
två av grupperna andra namn än ursprungsmodellen. Shoppingstilkonsumenternas 

grupper och teknikmognadkonsumenternas grupper kombinerades i en korstabell (se tabell 

18) för dra slutsatser angående SST. Då inga signifikanta skillnader hittades mättes 
skillnader mellan teknikdimensionerna och shoppingstilarna, detta symboliserar den svarta 

långa pilen till höger. 

 

Figur 10. Studiens slutgiltiga analysmodell 
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5.2	  Teknikmognad	  

Respondenterna delades upp i fem konsumentgrupper: utforskaren, den modige, den 

osäkra, tvekaren och teknikundvikaren. Inga av konsumentgrupperna stämde helt överens 

med Parasuraman och Colby studie från 2015 men likheter hittades. Konsumentgruppen 
skeptikern och pionjären hittades inte, istället hittades två andra grupper som namngavs 

den osäkra och den modige. I en studie av Tsikriktsis (2004) hittades bara fyra av de fem 
originaltyperna och  det är förekommande att inte alla upptäcks. Om man jämför tabell 3 

som visar de olika typernas medelvärden med denna studies medelvärden i tabell 12 kan 
man överlag se att medelvärdet för total TR är lika och inga större skillnader observerades 

när teknikmognaden jämfördes med studien av Parasuraman och Colby (2015). När det 

kommer till dimensionerna optimism, innovation, obehag och osäkerhet kan det utläsas att 
de inte helt överensstämmer med Parasuraman och Colbys (2015) och framförallt visar 

denna studie något lägre obehag från konsumenterna överlag. Med grund i skillnaderna i 
dimensionerna har två grupper valts att döpas om till den osäkra och den modige då 

dimensionerna inte stämde med Parasuraman och Colby (2015) och därav inte heller de 
typiska karaktärsdragen. Att medelvärdet skiljer sig i de olika dimensionerna är 

förekommande även i andra studier (Tsikriktsis, 2004; Parasuraman & Colby, 2015). 

Det som kan utläsas från tabell 12 är att i denna studie får utforskaren något lägre totalt 
utfall avseende teknikmognad jämfört med Parasuraman och Colby (2015), 3,67 jämfört 

med 3,92. Dock visar studien på att 26 procent utforskare jämfört med 18 procent. 
Följaktligen kan det utläsas att i denna studie förekommer utforskaren i större utsträckning 

men med något lägre total teknikmognad. Utforskaren får precis som Parasuraman och 
Colby (2015) höga värden på både optimism och innovation och låga värden på obehag och 

osäkerhet. Det som skiljer sig från tidigare forskning är att i denna studie får utforskaren 
inte lägst värden på obehag och osäkerhet jämfört med de andra konsumentgrupperna men 

namnet utforskaren valdes att behållas då konsumentgruppen hade högst total 

teknikmognad och högst värden på innovation och därför ansågs vara en utforskare inom 
teknik och antas vilja prova nya högteknologiska lösningar (Parasuraman & Colby, 2015). 

Andra karaktärsdrag som gick utläsa för konsumentgruppen utforskaren var att det var en 
stor andel män. Av gruppens 74 stycken konsumenter var 59 stycken män. Då enkäten 

fördelas relativt jämnt till kvinnor (48,3 procent) och (51,4 procent) män, kan slutsatsen 
dras att män har högre andel utforskare och går i linje med ett flertal tidigare studier (Elliot 

& Hall, 2005; Parasuraman & Colby, 2015; Ding, Verma & Iqbal, 2007) . Enligt ANOVA-

testet (se bilaga 8) gick det utläsa att det var signifikant skillnad mellan utforskaren och de 
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andra fyra andra konsumentgrupperna när det kommer till kön dock går detta emot studien 

av Rainer, Laosethakul och Astone (2003) och Li, Glass och Records (2008) som påstår att 

de inte är någon skillnad mellan kvinnor och mäns teknikmognad. 

Konsumentgruppen med näst högst teknikmognad är den modige. Tabell 12 visar hur den 

modige innehaver något lägre värden på optimism och innovation och i rankingen får tredje 
placering i dessa dimensioner. Likheter finns med Parasuramans och Colbys (2015) 

skeptiker då även den konsumentgruppen fick ganska låg rankning i motiveringsfaktorerna. 
Dock kan antaganden göras att den modige inte behöver lika starkt budskap för att prova 

en ny tekniklösning som för en skeptiker då den modige fick 3,88 i optimism (Parasuraman 

& Colby, 2015). Konsumentgruppen överensstämmer inte heller med karaktärsdraget för 
pionjären då dess låga värden på osäkerhet, då konsumentgruppen fick rankingen 5 i 

dimensionen. Då den modige har lågt värde avseende osäkerhet förväntas inte den modige 
behöva hjälp med tekniken för att bli nöjd (Parasuraman & Colby, 2015). På grund av att 

det inte gick att se skillnader för varken skeptikern eller pionjären i de fyra dimensionerna 
valdes konsumentgruppen att istället namnges den modige. I korstabellerna för demografi 

(se bilaga 5) kan det utläsa att inkomst är den demografiska variabel som skiljer sig mest 
för konsumentgruppen. 32,7 procent av den modige har en taxerad inkomst på över 

40.000kr vilket är högre andel än de andra konsumentgrupperna. 

Konsumentgruppen med tredje högst teknikmognad namngavs till den osäkra. Detta är för 
att denna konsumentgrupp inte kunde jämföras med pionjären eller skeptikern 

(Parasuraman & Colby, 2015) då det blev olika värden i de fyra dimensionerna, se tabell 3 
och 12 och även total TR. Den osäkra delar likheter med pionjären då den behöver mer 

hjälp med teknik för att bli nöjd (Parasuraman & Colby, 2015). Den osäkra fick totalt TR 
3.23 och 58 respondenter i konsumentgruppen. Det som urskiljer denna konsumentgrupp 

från de fyra andra är dess höga värde på osäkerhet (3,98) men mest optimism (4,01) och 

kan förväntas behövas lite övertalning innan provar nya tekniklösningar på grund av 
osäkerhet. Ett utmärkande demografiskt karaktärsdrag från denna konsumentgrupp var en 

låg inkomst, 32 procent hade en inkomst 0-10.000 kr. Detta kan delvis förklaras genom att 
det kan misstänkas att många i denna konsumentgrupp var studenter, då 69 procent har en 

eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre men en inkomst mellan 0-10.000 kr. 

Den fjärde konsumentgruppen är tvekaren som har liknande karaktärsdrag som tvekaren 

som togs fram i Parasuramans och Colbys (2015) studie. I tabell 12 går det att utläsa att 

tvekaren har relativt högt värde på optimism men lågt på innovation. Därför skulle denna 
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konsumentgrupp nöja sig med basfunktioner på en SST-lösning och det är viktigt med 

hjälp, försäkring och uppmuntran för att tvekaren ska vara nöjd med SST-lösningen 

(Parasuraman & Colby, 2015). Ett demografiskt karaktärsdrag som skiljer tvekaren från de 
andra konsumentgrupperna är den höga åldern. Över hälften av alla totala respondenter 

över 66+ år tillhörde konsumentgruppen tvekaren. 

Den sista konsumentgruppen är teknikundvikaren, precis som Parasuraman och Colby 

(2015) får denna grupp låga värden på optimism och innovation och höga värden på obehag 
och osäkerhet därav borde nöja sig med ett basutbud av teknologi (Parasuraman & Colby, 

2015). Teknikundvikaren har lägst värde på teknikmognad och det är 56 stycken 

respondenter som tillhör denna konsumentgrupp vilket motsvarar 19,58 procent och är 
högre andel än Parasuramans och Colbys (2015) 13 procent. Däremot är medelvärdet för 

den totala teknikmognaden högre i denna studie. 

Post Hoc-testen visade inte att ålder är en påverkande faktor för en individs teknikmognad 

då det varken var fler yngre utforskaren än till exempel teknikundvikaren. Detta går i linje 
med Weijters m.fl., (2007) som hävdar att det inte är någon skillnad i teknikacceptans 

mellan åldrarna. Studien visade inte heller att de med högre utbildning har högre acceptans 

till teknik och därför motstrider Rojas-Méndez, Parasuraman och Papadopoulos (2017), Meuter 

m.fl., (2005) och Igbaria och Parasuraman (1989). Det visade sig inte heller att inkomsten 

hade någon påverkan på teknikmognad vilket motstrider Igbaria och Parasuraman (1989), 
Breakwell m.fl., (1986) och Gist (1987). 

5.3	  Shoppingstilar	  

Som tidigare nämnt utgår denna studie ifrån Sproles och Kendalls (1986) åtta 
ursprungsstilar. Denna studie kunde identifiera fem stilar dock med olika typer av 

faktorladdningar. I enlighet med ett flertal andra studier så identifierades vane- och 

lojalitetsshopparen, förvirrad – på grund av för många val, impulsive shopparen, 
rekreationsshopparen, trendshopparen, märkesshopparen samt perfektionist eller 

högkvalitetsshopparen. Dock laddade trendshopparen och rekreationsshopparen under 
samma komponent. Detsamma gäller för perfektionisten eller högkvalitetsshopparen samt 

märkesshopparen.  Pris och ”värde för pengarna”-shopparen visade ett relativt lågt 
Cronbach alfavärde på 0,431 och kunde därför inte identifieras för den svenska 

konsumenten. Detta är i linje med Walsh, Mitchell och Henning-Thurau (2001) samt 
Lysonski, Durvasula och Zotos (1996) som inte heller kunde identifiera shoppingstilen i 
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deras undersökta populationer. Detta skulle kunna bero på den relativt höga inkomstnivån i 

Sverige vilket gör den svenska konsumenten mindre priskänslig och därav prioriterar andra 

aspekter som kvalitet eller nytt mode. Wang m.fl., (2001) för ett liknande argument fast 
omvänt. Författarna menar att på grund av den låga inkomstnivån i Kina är pris och ”värde 

för pengarna”-shopparen en av de starkare stilarna medan den impulsive inte går att 
identifiera då det blir svårt att vara impulsiv med en låg disponibel inkomst. Det verkar 

alltså finnas en koppling mellan inkomst den impulsive shopparen samt pris och ”värde för 
pengarna”-shopparen. Ett tecken på detta kan även ses i faktoranalys 1 (se tabell 13) där 

impulsiv och pris laddar under samma komponent. 

 

Stilarna som identifierats i denna studie stämmer väl överens med de länder som anses 

högutvecklade enligt Lysonski, Durvasula och Zotos (1996). Både Nya Zealand samt USA 
har goda retailmiljöer med flera olika aktörer på marknaden. Detta gör att förvirrad – på 

grund av för många val samt den impulsive shopparen är en vanligt identifierad 
shoppingstil vilket stämmer överens med denna studie som visade hög reliabilitet vid 

Cronbach alfa-test samt en tydlig faktorladdning. Det går att argumentera för att Sverige 
har ett liknande utbud jämfört med USA och Nya Zealand och således är det inte konstigt 

att förvirrad – på grund av för många val identifierades även för den svenska populationen. 

Wang m.fl., (2001) utförde en klusteranalys för att identifiera demografiska faktorer för den 
kinesiska befolkningen. Som tidigare nämnt identifierade författarna tre grupper av 

shoppingstilar: trendig perfektionistisk konsument, traditionell och pragmatisk konsument 
samt en konsument som var förvirrad av för många val. Flera shoppingstilar slogs alltså 

ihop till grupper. Denna studie har använt sig av ett liknande tillvägagångssätt då fem 
konsumentgrupper har identifierats (tabell 17). Klustren identifierade av Wang m.fl., 

(2001) delar likheter med de konsumentgrupper identifierade i denna studie. Den trendiga 

och perfektionistiska konsumenten från Wang m.fl. (2001) delar likheter med 
shoppingälskaren och högkvalitetsshopparen. Till exempel domineras dessa grupper av 

kvinnor i båda studierna. Den traditionella och pragmatiska konsumenten som Wang m.fl., 
(2001) identifierar delar likheter med shoppingundvikaren samt vane- och 

lojalitetsshopparen från denna studie och till exempel är uppsättningen av de grupperna 
överlag representerade av män. Med detta sagt verkar en gruppering av shoppingstilar leda 

till liknande resultat för de båda populationerna med hänsyn till kön. 

 

Enligt Bakewell och Mitchell (2006) finns det skillnader mellan män och kvinnors 

shoppingstilar. Män är mer bundna av vana och lojalitet när det kommer till shopping och 
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enligt författarna är kvinnor mer dragna åt rekreation och shoppar mer för det är roligt. 

Enligt resultatet i denna studie är vane- och lojalitetsshopparen en mansdominerad stil och 

skiljer sig signifikant ifrån den mer kvinnodominerade shoppingälskaren (se bilaga 7) 
således stämmer detta väl överens med tidigare litteratur. 

 

Shoppingundvikaren som identifierades i denna studie bekräftades även av Sproles (1985). 

Denna stil är kopplad till en negativ syn på shopping dock mättes den av Sproles (1985) på 
ett annat tillvägagångssätt men de två framtagna stilarna delar dock den negativa synen på 

shopping. 

5.4	  Teknikmognad,	  shoppingstilar	  och	  SST	  

Efter att de olika teknikmognadsgrupperna samt shoppingstilsgrupperna identifierats 
gjordes ett post hoc-test för att undersöka de olika shoppingstilarnas teknikmognad. 

Genom att undersöka shoppingstilarnas konsumentgrupps-värden för de olika 
teknikmognadsdimensionerna gick det att utläsa vissa drag. Dessa skillnader mellan 

shoppingstilarna och dimensioner har sammanfattats i en modell där axlarna symboliserar 
de olika teknikmognaddimensionerna. Shoppingstilarna representeras av de färgmarkerade 

cirklarna och nedan går det utläsa var shoppingstilarna hamnar i dimensionerna. När 

optimism undersöktes för de olika shoppingstilarna identifierades inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Detta kan bero på att det finns en generell optimistisk 

inställning till teknik för hela populationen och det finns relativt små skillnader mellan 
teknikmognadstyperna. Detta stämmer överens med Parasuraman och Colby (2015) som 

även de visar på generellt höga värden för optimism (se tabell 3 och tabell 12). När 
osäkerhet, innovation samt obehag jämfördes med shoppingstilar gick det dock att utläsa 

signifikanta skillnader. För osäkerhet fanns det signifikant skillnad mellan den förvirrade 
shopparen samt shoppingundvikaren vilket förklarar positionering av cirklarna i modellen 

nedan. Den förvirrade shopparen fick höga värden för osäkerhet medan 

shoppingundvikaren fick låga värden. I modellen nedan hamnar shoppingundvikare lite 
utanför modellen vilket beror på att det enbart fanns signifikant skillnad för en dimension 

för denna shoppingstil. För obehagsdimensionen fick den förvirrade shopparen samt 
shoppingälskaren höga värden medan vane- och lojalitetsshopparen fick låga värden. För 

dimensionen innovation gick det utläsa skillnader för vane- och lojalitetsshopparen och 
shoppingälskaren. Vane- och lojalitetsshopparen fick höga värden medan shoppingälskaren 

fick låga värden på innovation. 
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Genom att testa shoppingstilarnas totala teknikmognad gick det även att utläsa statistisk 

signifikant skillnad mellan den förvirrade shopparen samt vane- och lojalitetsshopparen 
och shoppingälskaren. Den förvirrade shopparen samt shoppingälskaren präglas av låg 

teknikmognad medan vane- och lojalitetsshopparen kännetecknas av hög teknikmognad. I 
modellen går detta att se eftersom den förvirrade shopparen samt shoppingälskaren båda 

hamnar långt till vänster i modellen. Ju längre till vänster och nedåt cirklarna placerar sig 
desto närmare kommer cirklarna dimensionerna som representerar motstånd och låg 

teknikmognad. 

 

Figur 11. Kombination av teknikmognadsdimensioner och shoppingstilar 

Den förvirrade shopparen präglas alltså av obehag och osäkerhet. Dessa drag är även i linje 
med stilens låga totala teknikmognad. Detta gör att högteknologiska SST-lösningar inte är 

att föredra för konsumenten som är en förvirrad shoppare. Den redan förvirrade shopparen 

riskerar att bli ännu mer förvirrad av SST. Som Mick och Fournier (1998) påpekar kan det 
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uppstå oro och stress för vissa personer när de står inför ett val av SST eller ett traditionellt 

servicemöte. Det kan därför vara bra att ta ur SST helt ur valet och således enbart erbjuda 

ett traditionellt servicemöte. Med enlighet med Lin och Hsieh (2007) resultat riskerar de 
med låg teknikmognad överlag uppleva mindre kundnöjdhet då de inte kommer uppskatta 

SST-lösningar. 
 

Shoppingälskaren kännetecknas av mycket obehag samt låga värden inom innovation. 
Denna shoppingälskare har även låg teknikmognad. Som redan nämnt är shoppingälskaren 

en person som tycker att shoppa är en rolig aktivitet. Det verkar dock som att denna person 

inte heller kommer att uppskatta SST i butik på grund av den låga teknikmognaden samt 
höga värden av obehag. Detta går till viss del emot Cowart och Goldsmith (2007) resultat 

som visar på att person som gillar att shoppa gärna handlar online, något som antyder till 
acceptans gentemot teknik. Cowart och Goldsmith (2007) menar även  att det roliga i att 

shoppa inte är direkt kopplat till face-to-face transaktioner. Det kan spekuleras angående 
om e-handel numera är en så vedertagen syssla så att de med låg teknikmognad, såsom 

shoppingälskaren, inte känner varken osäkerhet eller obehag till denna syssla och därför 
spelar låg teknikmognad mindre roll. Resultatet skulle kunna tolkas som att SST i butik är 

för innovativt och kopplat med för mycket obehag för att kunna uppskattas av 

shoppingälskaren men e-handel uppskattas dock. 
 

Vane- och lojalitetsshopparen har till skillnad från den förvirrade shopparen samt 
shoppingälskaren en relativt hög teknikmognad. Denna shoppingstil har även låga värden 

av obehag och höga innovationsvärden jämfört med den förvirrade och shoppingälskaren. 
Enligt detta resultat borde SST i butik fungera bra för konsumentgrupp. De relativt höga 

värden inom innovation gör att mer innovativa lösningar kan rekommenderas. Ett system 

som uppfattas som roligt kan enligt Curran, Meuter och Surprenant (2002) också vara en 
god idé för att förbättra upplevelsen för vane- och lojalitetsshopparen. Ett sådant exempel 

skulle kunna vara elektronisk personlig shoppingassistans (Evanschitzky m.fl., 2015). Detta 
system lämpar sig även bra med vana och lojalitet då det via detta system kommer med 

förslag på tidigare köpta varor och märken vilket skulle kunna underlätta processen för 
personen med denna shoppingstil (Pemberton, 2004). Curran och Meuter (2005) menar 

även att SST kan reducera kostnader för butiken och underlätta distributionen av varor. En 

sådan effekt verkar enligt resultatet mest troligt för butiken med konsumentgruppen vane- 
och lojalitetsshopparen. Vidare skulle butiker med återkommande konsumenter, såsom 

stamkunder, gynnas av att implementera SST-lösningar. Vidare visade studien att 
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shoppingstilsgruppen vana- och lojalitet bestod av en stor del män och att teknikmognaden 

var högre bland män och därav kan SST-lösningar möjligtvis uppskattas i butik med 

butikssegmentet manliga stamkunder. 
 

Matthing m.fl., (2006) påpekar att om butiker byter ut mänsklig interaktion finns det en 
risk att företaget förlorar kontakten med deras konsumenter därför menar Olson och Bakke 

(2001) att det är viktigt att involvera innovativa användare vid utformandet av SST. Som 
redan nämnt har vane-och lojalitetsshopparen relativt höga värden av innovation därför 

vore det en god idé att involvera dessa konsumenter vid utformandet av SST-lösningen. Det 

skulle även hjälpa vid utformandet av framtida innovativa SST-lösningar. Dessa personer 
borde dessutom enligt Matthing m.fl., (2006) vara motiverade till att delta i 

utvecklingsfasen. Genom att identifiera samt inkludera dessa vane-och lojalitetsshoppare 
går det att skapa en fördelaktig situation för företag samt konsument. Vane-och 

lojalitetsshopparen får ta del av utvecklingsfasen samt skapa system som de aktivt söker 
efter samtidigt som företaget får hjälp att utveckla innovativa användbara SST-system. 

Detta är även i linje med Blut, Wang och Schoefer (2016) som menar att företag först borde 
rikta sig mot personer med hög teknikmognad när SST ska implementeras samt Flint 

(2002), Alam och Perry (2002) som menar att det skapar en djupare förståelse och hjälper 

konsumenterna att möta deras behov. 
 

Den sista shoppingstilen i Figur 11 är shoppingundvikare. En stil som enligt resultatet (se 

tabell 17) kännetecknas av en relativt negativ syn på shopping då denna stil har 
genomgående låga värden. Denna stil ställs lite utanför modellen då det enbart går att 

uttala sig hur denna stil förhåller sig till den förvirrade shopparen. Denna stil har låga 
värden av osäkerhet och det skulle kunna leda till en förhållandevis säker inställning till 

SST. Personer med denna shoppingstil hade kunnat gynnas av SST i butik då de känner sig 

relativt säkra runt teknologi. Meuter m.fl., (2005) lyfter som redan nämnt att vissa 
konsumenter vill undvika social interaktion och ett rimligt antagande kan vara att 

shoppingundvikare vill minimera mängden interaktion i butik och därför är en SST-lösning 
att rekommendera. Ett exempel hade kunnat vara självbetalningsstationer för att 

underlätta shoppingundvikarens shoppingprocess. Genom självbetalningsstationer 
minimeras tiden i butik vilket borde vara i linje med personens negativa syn på shopping. 

 

Om företag inför SST kan det enligt Blut, Wang och Schoefer (2016) vara bra att erbjuda 
avskilda SST-lösningar där andra konsumenter inte kan se ens misslyckande. Detta skulle 
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hjälpa de med låg teknikmognad. Enligt vårt resultat kan det vara bra att erbjuda sådana 

lösningar för den förvirrade shopparen samt shoppingälskaren. Detta skulle kunna 

reducera obehag-och osäkerhetskänslorna. 
 

Sammanfattningsvis är det enligt Meuter m.fl., (2005) samt Dabholkar och Bagozzi (2002) 
är det viktigt att förstå konsumenternas kategoriska drag för lyckad SST-implementering 

således är det fördelaktigt för butiker att förstå deras konsumenters shoppingstilar samt 
teknikmognad. Resultaten i denna studie visar att SST i butik fungerar bra för vane- och 

lojalitetsshopparen och till viss del för shoppingundvikaren medan den förvirrade 

shopparen samt shoppingälskaren förmodligen inte kommer att gynnas av ett avvikande 
från det traditionella servicemötet som Selnes och Hansen (2001) beskriver. Den förvirrade 

shopparen och shoppingälskaren har för mycket motstånd gentemot teknik för att det 
skulle vara en god lösning. Langegard (1981) menar att även fast SST anpassas för 

konsumenten så finns det en risk att systemet kräver för mycket av konsumenten och därav 
inte uppskattas, med grund i resultaten från denna studie verkar denna risk trolig för 

shoppingälskaren och den förvirrade shopparen. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultat, dess bidrag och analys utifrån 

undersökningen och metodens begränsningar. 

 

En diskussion om alternativ till studiens valda metod kommer här föras, framförallt 
angående metoden för att mäta teknikmognad, shoppingstilar och den valda 

urvalsgruppen. Den valda urvalsgruppen bestod av en stor andel (24,5 procent) unga 
respondenter, 15-25 år, vilket kan göra att studiens externa validitet ifrågasätts då det är en 

för hög andel för att spegla den svenska befolkningen. Inga signifikanta skillnader hittades 

mellan inkomst och teknikmognad, vilket borde identifierats enligt Igbaria och 
Parasuraman (1989), Breakwell m.fl., (1986) och Gist (1987). Detta kan förklaras med att 

stor del av urvalet bestod av studenter, det vill säga låginkomsttagare men med hög 
utbildning. Även andelen högutbildade riskerar att motverka studiens externa validitet då 

hela 67,8 procent består av personer med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. Detta 
leder till att vårt urval inte speglar den svenska befolkningen speciellt väl angående 

utbildning vilket bör tas i beaktning. 

För att kontrollera studiens reliabilitet angående teknikmognad och det valda indexet TRI 
2.0 var en enkätfråga inkluderad  för att kontrollera reliabiliteten. Denna fråga löd: “Hur 

många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en dator/smartphone”. Frågan skulle fylla 
funktionen att bekräfta att TRI 2.0 fungerar på ett välfungerande sätt. Ju mer tid lagt vid 

smartphone eller dator desto högre teknikmognad förväntades respondenten ha. Dock 
fungerade inte frågan på det adekvata sätt som efterfrågades men detta är vanligt 

förekommande då det är svårt att få frågan väsentligt likvärdig att den kontrollerar det den 
ska (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Med detta som grund valdes studiens reliabilitet 

att istället mätas utifrån Cronbach alfa-testen. 

Att tre påståenden från teknikmognad plockades bort från enkäten i analysen är också ett 
faktum som måste lyftas. Tre påståenden plockades bort från enkäten då dessa tre 

påstående gav ett lägre Cronbach alfa-värde än gränsvärdet tillät. Påstående 9: “Tekniken 
gör mig mer produktiv i mitt privatliv”. Detta påstående tolkade vissa respondenter att de 

använder för mycket teknik så att deras produktivitet minskar, till exempel sociala medier 
som kan hämma produktiviteten i privatlivet. Således svarade flera respondenter lågt på 

påståendet fast de var optimistiska till teknik. Denna synpunkt yttrade flera respondente 
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åsikter om när de fyllde i enkäten. Enkätpåstående 14 angående obehag; “När jag får 

teknisk support från en leverantör av en högteknologisk produkt eller tjänst, känner jag 

som om jag blir utnyttjad av någon som vet mer än vad jag gör” plockades också bort från 
analysen. Detta påstående var det påstående som flest respondenter ställde frågor om. 

Påståendet riskerar att inte spegla obehag tillfredsställande då den kan ha varit 
svårförståelig överlag. Enkätpåstående 21 angående osäkerhet; “Jag känner mig inte säker 

att göra affärer med en plats som bara kan nås på internet” plockades också bort på grund 
av ett lågt Cronbach alfa. Förklaringen till detta kan vara att detta påstående inte var 

kopplat till osäkerhet angående tekniska lösningar utan mer kopplat till osäkerhet 

angående transaktioner överlag. För att stärka studiens reliabilitet plockades dessa tre 
frågor bort då de inte mätte det de var avsedda att mäta. 
 

I enkätens inledande stycke borde en kortare text inkluderas angående enkätens 
utformande. I detta stycke borde även skalan ha förklarats ytterligare. Detta är i enlighet 

med Trost (2012) som påpekar att enkäten ska vara tydligt förklarad. Anledningen till att 
ett sådant stycke inte fanns grundande sig i att hålla ner svarstiden som krävdes av 

respondenterna. Enkäten ansågs även vara tillräckligt tydlig för att besvaras på ett korrekt 
sätt. Det fanns inga indikationer på att skalan eller enkäten ansågs svårförståelig under 

pilotstudien av enkäten. 

 

Reliabiliteten angående Cowart och Goldsmiths (2007) nedskalade variant av Sproles och 

Kendalls (1986) Consumer Style Inventory (CSI) kan ifrågasättas. Som visas i 
faktoranalysen laddar vissa av påståenden fel och därav går det att argumentera för att fler 

påståenden borde ha använts för att mäta varje shoppingstil. Till exempel hade det kanske 
gått att fånga pris och “värde för pengarna” - shopparen med fler påståenden i enkäten. 

Flera påståenden hade även kunnat leda till mer tydliga konsumentgrupper. Dock ansågs 

fler påståenden göra enkäten för tidskrävande för respondenten och kompromisser fick åtas 
för att hålla ner antalet påståenden till en rimlig mängd. 

Sammanfattningsvis fungerade metoden överlag bra men respondenterna skapade ett lite 
snedvridet urval. Dessutom kunde en mer grundlig pilotundersökning eller förstudie ha 

utförts innan enkäten delades ut. Detta kunde ha lett till möjligheten att upptäcka 
indikationer på att enkäten var svårbegriplig avseende vissa frågor. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån resultatet och 

analysen. Dessa slutsatser besvarar även studiens tre frågeställningar angående svenska 

konsumenters shoppingstilar, teknikmognad och möjliggörandet av SST i klädesbutik. 

Slutsatserna kan även ses som studiens kunskapsbidrag till klädesbutiker som har eller 

planerar tillämpa SST. 

 

Hur ser svenska konsumenters teknikmognad ut inom den svenska klädbranschen? 

 

Resultat i studien var relativt likt andra studier i ämnet. Alla fem typer fick inte samma 
karaktärsdrag och medelvärden på alla fyra dimensionerna optimism, innovation, obehag 

och osäkerhet som Parasuraman och Colby (2015) men överlag likvärdig total 

teknikmognad. Då dimensionerna och därav karaktärsdragen skiljdes något åt döptes två 
konsumentgrupper om till den modige och den osäkra. Fördelningen av respondenterna 

skiljer sig något ifrån tidigare studier då populationen främst  hade en högre andel 
utforskare och även tvekare men överlag var teknikmognaden hög och likvärdig tidigare 

studier. 
 

Hur ser svenska konsumenters shoppingstilar ut inom den svenska klädbranschen? 

 

Den undersökta populationen speglade den svenska populationen relativt bra och flera av 

stilarna från Sproles och Kendalls (1986) ursprungsmodell kunde identifieras. En stil kunde 
dock inte identifieras helt, nämligen pris och “värde för pengarna” - shopparen. Detta är 

som sagt inte ovanligt för högutvecklade europeiska länder. För att sedan koppla dessa 
shoppingstilar till den undersökta populationen gjordes en klusteranalys. Det resulterade i 

en uppsättning stilar med lite olik karaktär jämfört med de som Sproles och Kendall (1986) 
tog fram då vissa personer helt enkelt skapar en blandning av ursprungsstilarna. De 

identifierade nya stilarna var: Shoppingundvikaren, den förvirrade shopparen, vane- och 

lojalitetsshopparen, högkvalitetsshopparen samt shoppingälskaren. 
 

Vad innebär svenska konsumenters shoppingstilar samt teknikmognad för 

möjliggörandet av SST i svenska klädesbutiker? 
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Då korstabellen inte visade ett mönster kunde inte studien visa på specifika lösningar för 

varje kombination av konsumengrupp för teknikmognad och shoppingstil. Däremot 

hittades skillnader mellan dimensionerna innovation, obehag och osäkerhet och 
shoppingstilarna vane- och lojalitetsshopparen, shoppingundvikaren, förvirrade shopparen 

och shoppingälskaren. Vane- och lojalitet var konsumentgruppen med högst teknikmognad 
och skulle förmodligen uppskatta ett mer innovativt SST system. Shoppingundvikaren 

känner sig relativt säker gentemot teknologi och då de vill tillbringa lite tid i butik skulle en 
SST-lösning som självbetalningsstationer kunna föredras. Den förvirrade shopparen samt 

shoppingälskaren var de som visade mest motstånd till teknik och därav kanske skulle ha 

en mer fientlig inställning till SST i butik och skulle således föredra en lätthanterlig SST. 
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8. Förslag till framtida forskning 
Efter genomförandet av denna studie kan det konstateras att de finns flera förslag på 

vidare studier inom området SST och klädesbutiker för att fylla luckor i tidigare forskning 
och även vidareutveckla denna studie. Dessa förslag presenteras i avsnittet nedan. 

 

Utifrån studiens resultat skulle det vara intressant att göra en vidare studie med frågor 

angående tid och shopping. Då tidigare studier av Meuter m.fl., (2005) visar att SST ofta 
används när konsumenten kan spara tid skulle det vara intressant att ta in en tidsaspekt i 

undersökningen. Hafstrom, Chae och Chung (1992) identifierade en shoppingstil som hette 

“tid och energi-bespararen”, denna stil var mer inriktad till sökning av information innan 
besök av butik och inte handlade om tidsbesparande aktiviteter i själva butiken. Dock hade 

denna stil fortfarande varit intressant att inkorporera i undersökningen och frågor som 
fokuserar på att minimera sin tid i klädbutiken. Det skulle även vara intressant att 

undersöka möjliggörandet av SST i klädbutik med påståenden direkt relaterade till SST 
istället för teknikmognad då möjligtvis flera SST-system kan räknas som lättbegripliga och 

därav kanske inte kräver hög teknikmognad. Det skulle även vara intressant att undersöka 

påverkan av minskad mänsklig interaktion och acceptansen för det i kombination 
shopping. Då denna studie har ett konsumentperspektiv hade det även varit intressant att 

göra en studie om SST i klädbutik ur ett företags-eller arbetarperspektiv. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

1. Jag är     

O 15-25 år  

O 26-35 år  

O 36-45 år  

O 46-55 år  

O 56-65 år 

O >66 år 

      

2. Jag är      

O Kvinna 

O Man 

O Annat 

O Vill ej ange  

 

3. Min högsta eller nuvarande utbildningsnivå är 

O Förgymnasial utbildning 

O Gymnasial utbildning kortare än 3 år 

O Gymnasial utbildning 3 år 

O Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år  

O Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre  

 

4. Taxerad månadsinkomst 

O 0 – 10.000 kr 

O 10.000 – 20.000 kr 

O 20.000 – 30.000 kr 

O 30.000 – 40.000 kr 

O >40.000 kr 

 

5. Hur många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en dator/smartphone?  

O 0 – 2 h 

O 3 – 4 h 

O 5 – 7 h 

O 8 – 10 h 

O >10 h  

 

 



6. Ny teknik bidrar till en bättre livskvalitet     

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

7. Teknik ger mig mer frihet i vardagen 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

   

8. Teknik ger människor mer kontroll över sin vardag 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt   

   

* 9. Tekniken gör mig mer produktiv i mitt privatliv 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

10. Andra människor kommer till mig för att få råd om ny teknik 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt   

 

11. I allmänhet är jag bland de första i min vänkrets att förvärva ny teknik när den 

visas 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt   

 

12. Jag kan oftast räkna ut hur nya högteknologiska produkter och tjänster funkar 

utan hjälp från andra  

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt   

 

13. Jag håller jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen inom mina 

intresseområden 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

* 14. När jag får teknisk support från en leverantör av en högteknologisk produkt 

eller tjänst, känner jag ibland  som om jag blir utnyttjad av någon som vet mer än 

vad jag gör 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

15. Teknisksupportlinjer är inte bra eftersom de inte förklarar saker i termer som 

jag förstår  

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

16. Ibland tror jag att tekniska system inte är avsedda för att användas av vanliga 

människor 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  



 

17. Det finns ingen handbok/guide/bruksanvisning som är skriven i klartext för 

högteknologiska produkter eller tjänster 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

18. Människor är för beroende av teknik för att göra saker åt dem 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

19. För mycket teknik distraherar människor till en punkt som är skadligt 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

20. Teknik sänker kvaliteten på relationer genom att minska personlig interaktion 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

* 21. Jag känner mig inte säker att göra affärer med en plats som bara kan nås på 

nätet 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt  

 

Nu kommer frågor som berör shopping 

 

22. Att få bra kvalitet är väldigt viktigt för mig 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

23. När det kommer till att köpa produkter försöker jag köpa den allra bästa 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

24. De kända nationella märkena är de bästa för mig 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

25. De dyrare märkena är vanligtvis mitt val 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

26. Jag har vanligtvis en eller flera outfits som är av det senaste modet 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

27. Jag uppdaterar min garderob med det senaste modet  

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

 



28. Att shoppa är en behaglig aktivitet för mig 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

29. Att shoppa är en av de roligaste aktiviteterna i mitt liv 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

30. Jag köper så mycket som möjligt på rea 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

31. De märken med ett lägre pris är vanligtvis mitt val 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

32. Jag borde planera min shopping mer noggrant än vad jag gör  

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

33. Jag är impulsiv när jag shoppar 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

34. Det finns så många märken att välja bland så jag blir förvirrad 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

35. Ibland är det svårt att välja vilken butiker jag ska shoppa i 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

36. Jag har favoritmärken som jag köper om och om igen 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

 

37. När jag hittat en produkt eller märke så håller jag mig till det 

Instämmer inte alls O O O O O Instämmer helt 

      

*borttagna, exkluderade ur analysen  

Bilaga 2. Kodning 

 

Variabel Kodning 

Ålder 1=15-25 år 2=26-35 år 3=36-45 år  4=46-55 år  5=56-65 år  6=>66år 

Kön 1=Kvinna 2=Man 3=Annat 4=Vill ej ange 



Utbildning 1=Förgymnasial utbildning 

2=Gymnasial utbildning kortare än 3 år 

3=Gymnasial utbildning 3 år 

4=Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

5=Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 

Inkomst 1=0-10.000 kr  

2=10.000 - 20.000 kr 

3=20.000 - 30.000 kr 

4=30.000 - 40.000 kr 

5=>40.000 kr  

Användningstid 1=0–2 h 2=3–4 h 3=5–7 h 4=8–10 h 5=>10 h 

Optimism  

 

OPT1=Ny teknik bidrar till en bättre livskvalitet 

OPT2=Teknik ger mig mer frihet i vardagen 

OPT3=Teknik ger människor mer kontroll över sin vardag 

OPT4=Tekniken gör mig mer produktiv i mitt privatliv 

Innovation INN1=Andra människor kommer till mig för att få råd om ny teknik 

INN2=I allmänhet är jag bland de första i min vänkrets att förvärva ny 

teknik när den visas 

INN3=Jag kan oftast räkna ut hur nya högteknologiska produkter och 

tjänster funkar utan hjälp från andra 

INN4=Jag håller jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen inom 

mina intresseområden 

Obekväm OBE1=När jag får teknisk support från en leverantör av en högteknologisk 

produkt eller tjänst, känner jag ibland  som om jag blir utnyttjad av någon 

som vet mer än vad jag gör 

OBE2=Teknisksupportlinjer är inte bra eftersom de inte förklarar saker i 

termer som jag förstår  

OBE3=Ibland tror jag att tekniska system inte är avsedda för att användas 

av vanliga människor 

OBE4=Det finns ingen handbok/guide/bruksanvisning som är skriven i 

klartext för högteknologiska produkter eller tjänster 

Osäker OSÄ1=Människor är för beroende av teknik för att göra saker åt dem 

OSÄ2=För mycket teknik distraherar människor till en punkt som är 

skadligt 



OSÄ3=Teknik sänker kvaliteten på relationer genom att minska personlig 

interaktion 

OSÄ4=Jag känner mig inte säker att göra affärer med en plats som bara kan 

nås på nätet 

Perfektionisten PER1=Att få bra kvalitet är väldigt viktigt för mig 

PER2=När det kommer till att köpa produkter försöker jag köpa den allra 

bästa 

Märke MÄR1=De kända nationella märkena är de bästa för mig 

MÄR2=De dyrare märkena är vanligtvis mitt val 

Trend TRE1=Jag har vanligtvis en eller flera outfits som är av det senaste modet 

TRE2=Jag uppdaterar min garderob med det senaste modet  

Rekreation REK1=Att shoppa är en behaglig aktivitet för mig 

REK2=Att shoppa är en av de roligaste aktiviteterna i mitt liv 

Pris PRI1=Jag köper så mycket som möjligt på rea 

PRI1=De märken med ett lägre pris är vanligtvis mitt val 

Impulsivitet IMP1=Jag borde planera min shopping mer noggrant än vad jag gör 

IMP2=Jag är impulsiv när jag shoppar 

Förvirrad FÖR1=Det finns så många märken att välja bland så jag blir förvirrad 

FÖR2=Ibland är det svårt att välja vilken butiker jag ska shoppa i 

Vane & lojalitet VAN1=Jag har favoritmärken som jag köper om och om igen 

VAN2=När jag hittat en produkt eller märke så håller jag mig till det 

 

 

Bilaga 3. Enkätfrågor med detaljerade referenser 

 Enkätfrågor med detaljerade referenser 

Benämni

ng 

Fråga Referens  

Ålder 1. Jag är  Egen design 

Kön  2. Jag är  Egen design  



Utbildning 3. Utbildning SCB (2015) 

Inkomst 4. Inkomst Egen design 

Dator/sma

rtphone 

5. Hur många timmar av ditt dygn tillbringar du 

vid en dator/smartphone? 

Egen design 

OPT1 6. Ny teknik bidrar till en bättre livskvalitet Parasuraman & Colby 

(2015) 

 

OPT2 7. Teknik ger mig mer rörelsefrihet Parasuraman & Colby 

(2015) 

OPT3 8. Teknik ger människor mer kontroll över sin 

vardag 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OPT4 9. Tekniken gör mig mer produktiv i mitt 

privatliv 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

INN1 10. Andra människor kommer till mig för att få 

råd om ny teknik 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

INN2 11. I allmänhet är jag bland de första i min 

vänkrets att förvärva ny teknik när den visas 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

INN3 12. Jag kan oftast räkna ut hur nya 

högteknologiska produkter och tjänster funkar 

utan hjälp från andra  

Parasuraman & Colby 

(2015) 

INN4 13. Jag hålla jämna steg med den senaste 

tekniska utvecklingen inom mina 

intresseområden 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OBE1 14. När jag få teknisk support från en leverantör 

av en högteknologisk produkt eller tjänst, ibland 

känner jag som om jag blir utnyttjad av någon 

som vet mer än jag gör 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OBE2 15. Teknisksupportlinjer är inte bra eftersom de 

inte förklara saker i termer jag förstår  

Parasuraman & Colby 

(2015) 



OBE3 16. Ibland tror jag att tekniska system inte är 

avsedd att användas av vanliga människor 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OBE4 17. Det finns inget sådant som en handbok för en 

högteknologisk produkt eller tjänst som är 

skriven i klartext 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OSÄ1 18. Människor är alltför beroende av teknik för 

att göra saker för dem 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OSÄ2 19. För mycket teknik distraherar människor till 

en punkt som är skadligt 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OSÄ3 20. Teknik sänker kvaliteten på relationer genom 

att minska personlig interaktion 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

OSÄ4 21. Jag känner mig inte säker att göra affärer med 

en plats som bara kan nås på nätet 

Parasuraman & Colby 

(2015) 

PER1 22. Att få bra kvalitet är väldigt viktigt för mig Cowart & Goldsmith (2007) 

PER2 23. När det kommer till att köpa produkter 

försöker jag köpa den allra bästa 

Cowart & Goldsmith (2007) 

MAR1 24. De kända nationella märkena är de bästa för 

mig 

Cowart & Goldsmith (2007) 

MAR2 25. De dyrare märkena är vanligtvis mitt val Cowart & Goldsmith (2007) 

TRE1 26. Jag har vanligtvis en eller flera outfits som är 

av det senaste modet 

Cowart & Goldsmith (2007) 

TRE2 27. Jag uppdaterar min garderob med det senaste 

modet  

Cowart & Goldsmith (2007) 

REK1 28. Att shoppa är en behaglig aktivitet för mig Cowart & Goldsmith (2007) 

REK2 29. Att shoppa är en av de roligaste aktiviteterna i 

mitt liv 

Cowart & Goldsmith (2007) 

PRI1 30. Jag köper så mycket som möjligt på rea Cowart & Goldsmith (2007) 

PRI2 31. De märken med ett lägre pris är vanligtvis 

mitt val 

Cowart & Goldsmith (2007) 



IMP1 32. Jag borde planera min shopping mer 

noggrant än vad jag gör 

Cowart & Goldsmith (2007) 

IMP2 33. Jag är impulsiv när jag shoppar Cowart & Goldsmith (2007) 

FOR1 34. Det finns så många märken att välja bland så 

jag blir förvirrad 

Cowart & Goldsmith (2007) 

FOR2 35. Ibland är det svårt att välja i vilka butiker jag 

ska shoppa  

Cowart & Goldsmith (2007) 

VAN1 36. Jag har favoritmärken som jag köper om och 

om igen. 

Cowart & Goldsmith (2007) 

VAN2 37. När jag hittat en produkt eller märke så håller 

jag mig till det. 

Cowart & Goldsmith (2007) 

 

 

Bilaga 4. Korstabell, ålder / teknikmognad 

Korstabell,  ålder/Teknikmognad  

 Utforskaren Den 

modige 

Den osäkra Tvekaren Teknik- 

undvikaren 

Total 

15-25 15 11 23 6 15 70 

26-35 17 9 15 4 9 54 

36-45 18 8 7 9 10 52 

46-55 16 10 9 6 16 57 

56-65 5 11 2 9 4 31 

>66 3 3 2 12 2 22 

Total 74 52 58 46 56 286 

 

 

  



Bilaga 5. Korstabell, inkomst/teknikmognad 

 

Korstabell, inkomst/teknikmognad 

 Utforskaren Den 

modige 

Den osäkra Tvekaren Teknik- 

undvikaren 

Total 

0-10.000 14 8 19 5 13 59 

10.000- 

20.000 

7 8 10 6 8 39 

20.000- 

30.000 

15 11 12 13 9 60 

30.000- 

40.000 

25 8 10 11 16 70 

>40.000 13 17 7 11 10 58 

Total 74 52 58 46 56 286 

 

 

Bilaga 6. Korstabell, kön/teknikmognad 

 

Korstabell, Kön/teknikmognad 

 Utforskaren Den 

modige 

Den osäkra Tvekaren Teknik- 

undvikaren 

Total 

Kvinna 14 34 29 32 29 138 

Man 59 18 29 14 27 147 

Vill ej ange 1 0 0 0 0 1 

Annat 0 0 0 0 0 0 

Total 74 52 58 46 56 286 

 

 



Bilaga 7. Korstabell, kön/shoppingstil 

Korstabell, Kön/Shoppingstil 

 Shopping 

undvikaren 

Förvirrade 

impulsiva 

Shopparen 

Shoppingäl

skaren 

Vane och 

lojalitetssh

opparen 

Högkvalitetss

hopparen 

Total 

Kvinna 19 21 46* 19 33 138 

Man 30 25 21 33* 38 147 

Vill ej ange 0 0 0 1 0 1 

Annat 0 0 0 0 0 0 

Total 49 46 67 53 71 286 

 

* P<0,05 

 

Bilaga 8. ANOVA-test,  kön/teknikmognad 

 

ANOVA-test,  kön/teknikmognad 

Kön Medelvärdesskillnad Sig. 95% 

Utforskaren-

Teknikundvikaren 

0,356 ✔ 

Utforskaren-Den Modige 0,492 ✔ 

Utforskaren-Tvekaren 0,533 ✔ 

Utforskaren-Den osäkra 0,338 ✔ 

 

  



Bilaga 9. Kontrollfråga, teknikmognad 

Kontrollfråga, teknikmognad - Hur många timmar av ditt dygn tillbringar du vid en 

dator/smartphone?)  

Surftimmar TOT_TR 

0-2 h 2,73 

3-4 h 3,11 

5-7 h 3,12 

>10 3,32 

8-10 h 3,40 

 


