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Idag riktar många butiker in sig på sina kvinnliga kunder. De är väl omtalat hur kvinnor 

handlar och att de ser shopping som ett nöje. Butikerna sätter upp erbjudande för att locka 

kvinnor att handla mer och göra dem tillfredsställda; då kommer de tillbaka igen. Det läggs 

inte ner lika mycket tid och engagemang på de manliga kunderna, då det finns olika teorier 

som säger att män inte tycker om att shoppa. Samtidigt som samhället har förändrats har 

också männen och kvinnorna förändras. Det glapp som en gång fanns mellan dem har börjat 

bli mindre och detta är något som alla butiker borde se över. Det är en hård konkurrens på 

klädmarknaden idag och om butiker vill vara med måste de sluta se hur allt var förr och se 

framåt. Genom att konsumenternas köpbeteende har förändrats gäller det att företag måste 

förändra sitt erbjudande för att få alla sina kunder att återvända till just deras butiker. 

Butikerna måste se till både de manliga och kvinnliga kunderna och skapa en bra balans som 

ger tillfredsställelse för de både könen. 

Skillnader på män och kvinnor är ett ämne som är väl omtalat och diskuteras flitigt runt om i 

världen. Vi tycker det är intressant att se om män och kvinnor skiljer sig åt i sin shopping eller 

om det har förändrats och börjat handla kläder på liknande sätt. Vårt syfte i rapporten är att 

jämföra och analysera skillnader och likheter mellan den manliga och kvinnliga konsumenten 

när det gäller kläder. Där undersöker vi vad som påverkar deras val av butik och vilka faktorer 

som är viktigast för deras köpupplevelse när de besöker en butik. 

Vi genomförde två marknadsundersökningar, en enkätundersökning och en fokusgrupp. Vi 

använde oss av dessa då vi ansåg att de skulle ge oss den information vi behövde för att kunna 

besvara vår forskningsfråga. Därefter kunde vi jämföra och analysera de svar vi fått med den 

teoretiska referensramen och där igenom komma fram till en slutsats om ämnet.  

Vi fick bilden av att män och kvinnor handlar sina kläder på liknande sätt men att deras syn 

på shopping är olika. Kvinnorna njuter av att handla kläder och har roligt när de shoppar.  

Männen ser de som en uppgift och tycker inte att det är speciellt roligt att shoppa utan de 

njuter mer av att bära de snygga kläderna. Med andra ord, medan kvinnan njuter av själva 

ögonblicket i affären så njuter mannen mer efteråt. 

 

 

Nyckelord: shoppingbeteende, konsumentbeteende, manligt, kvinnligt, likheter, skillnader, 

mode  



 

 

Abstract 

Swedish title: Kvinnor njuter, män jagar 

English title: Women enjoy, men hunt – Myth or truth? 
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Authors: Sofia Gustafsson och Madeleine Sjöberg 

Tutor: Jonas Larsson 
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Today directs many stores in on their female customers. There are well spoken of how women 

shop and that they view shopping as a pleasure. The stores put up offering to entice women to 

buy more and make them satisfied so they comes back again. The stores spend not as much 

time and commitment on the male customers, since there are many different theories that say 

that men do not like to shop. While society has changed so have also men and women done. 

The fetch that once existed between men and women have started to become less and this is 

something that all retailers should keep an eye on. It is a tough competition in the clothing 

market today and if retailers want to keep up they need to stop seeing how things used to be 

and look ahead. Consumers' behavior has changed and the company must change their offer 

so both women and men return to the stores. It is important that the stores directs to the male 

and female customers and create a balance that gives satisfaction for both sexes. 

Differences and similarities between men and women are a subject that is well spoken and 

debated extensively around the world. We think it is interesting to see if men and women are 

different in their shopping or if they have changed and started to shop for clothes in a similar 

way. Our purpose in this report is to compare and analyze differences and similarities 

between the male and female consumers when it comes to clothes. Where we will see what 

influences their choice of store, and the factors when they are in a store that is most important 

to their shopping experience. 

We conducted two surveys, a questionnaire survey and focus group. We used these because 

we felt they would give us the information we needed to answer our research question. Then 

we compare the analyze to our response we received in the theory to reach a conclusion on the 

subject. 

We got the impression that men and women buy cloths in a similar way, but that their 

approach to shopping is different. Women enjoy shopping and have fun while doing it. Men 

look at shopping as an indication and do not think it's really fun to shop but more by wearing 

the clothes. While the women enjoys the very moment of the deal the men enjoys it more 

afterwards. 

 

 

Keywords: Shopping behavior, consumer behavior, male, female, differences, similarities, 

fashion 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Underhill (2009) finns det olikheter i män och kvinnors konsumentbeteende när det 

gäller mode och klädköp. Män är mer benägna att gå in och leta efter något speciellt i en butik 

och är inte nöjda förrän de fått tag i det de var ute efter. Kvinnor ser shopping som ett nöje där 

de kan vara tillfredsställda efter en heldag i butiker utan att ens ha handlat något.  

Från att tidigare ha levt i patriarkatiskt samhälle med mannen som familjens överhuvud och 

kvinnan som en lydig hemmafru har samhällets struktur övergått till postmodernism. Det har 

inneburit att kvinnor tagit steget från att enbart ta hand om hushållet till att börja arbeta inom 

de områden som tidigare bara varit till för männen. (Engdahl & Larsson 2006). Detta har 

medfört att kvinnor och mäns roller har förändrats; att kvinnorna numera har liknande arbeten 

som männen, påverkar även privatlivet då männen får ta mer ansvar eftersom kvinnorna 

arbetar (Rogers & Rogers 2002). Familjens roller och dess ansvar har förändrats och 

omfördelats (Engdahl & Larsson 2006). 

Stereotyper 

Rogers & Rogers (2006) presenterar traditionella stereotyper av hur män och kvinnor ska 

vara. En riktig man visar inte känslor och är inte svag men hans aggressivitet får han gärna ge 

uttryck för. Även våld om så krävs. En riktig kvinna ska vara omtänksam och mån om sitt 

utseende och sin kropp. Hon ska alltid se pigg ut och vara alert. Kvinnan blir aldrig aggressiv 

utan med hjälp av sitt utseende får hon som hon vill. Detta är något som får medhåll av 

Salomon (2008) som beskriver hur män i vårt samhälle ska vara tuffa och muskulösa. Han har 

gjort en undersökning som visar att många män känner sig hotade därför att de inte kan leva 

upp till denna bild. Hans studie visade att män bryr sig mer om sitt utseende än någonsin 

tidigare.  

Behovstrappa 

Det som Maslow beskriver i sin behovstrappa handlar om att människan har en rad olika 

behov. Bilden på nästa sida visar trappan där Maslow menar att vissa behov måste vara 

tillfredsställda innan personen går till en ny nivå. Utifrån denna teori har män och kvinnor 

samma grundläggande behov. Människan har vissa basbehov i som måste bli uppfyllda för 

överlevnadens skull, som mat och sömn. Därefter handlar det om trygghet, säkerhet och 

gemenskap. De sista stegen rör människans psyke och självbild (Kotler et al. 2008). 
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Figur 1.1 Maslows behovstrappa (Kotler et al. 2008 s 256) 

Shoppingbeteende  

I en undersökning kallad ”Jack and Jill” (Ridderstråle & Wilcox 2008) fick män och kvinnor 

samma uppgift; De skulle gå till en viss affär i ett köpcenter och komma därifrån med ett par 

byxor. Som man kan avläsa av bilden nedanför var skillnaden mellan könen var tydlig. 

Männen, blå färg på bilden, gick direkt till affären och köpte byxorna, för ett relativt billigt 

pris. De använde sig av 6 minuter och 33 dollar.  Kvinnorna däremot, röd färg på bilden, gick 

till flera butiker och kollade vad det fanns för alternativ, trots att de fått en specifik uppgift. 

De spenderade avsevärt mycket längre tid och dessutom betydligt mer pengar, nämligen 3 ½ 

timme och 876 dollar. Studien visar att mannen är mer effektiv när han shoppar, han vet vad 

han vill ha och går direkt dit, medan kvinnan gör åt mer pengar och tid, när hon väl shoppar 

(Riddarstråle & Wilcox 2008). 

 

 
Figur 1.2 Hur män och kvinnor löser samma uppgift på ett köpcenter

1
 

                                                      
1
 http://www.primepuzzle.com/leeslightest/shopping.html 

http://2.bp.blogspot.com/_gn5Y9Mv69Pk/R9-ZfC38hbI/AAAAAAAAACg/IlV_IrkCdvY/s1600-h/kvinna+man+i+butik.jpg
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I den vetenskapliga artikeln Going Shopping menar författaren att åka till ett köpcenter är ett 

nöje för kvinnan, medan en tur till stormarknaden är något som ses som ett måste och hör till 

vardagsrutinerna. Detta eftersom köpcentret är kopplat till kläder och stormarknad till mat- 

och hushållsprodukter. Oavsett vem som har ansvar för klädköpen tycker kvinnor att det är 

roligare att åka till köpcenter än vad män gör (Dholakias 1999). Samma artikel beskrev också, 

i linje med undersökningen ”Jack and Jill” att männen handlar fortare än kvinnorna. 

I en undersökning gjord av Steen & Ström (2012) på män och kvinnor mellan 16-65 år 

angående deras shoppingbeteende och vanor, framgick att män nästan alltid handlar alla plagg 

de tar med till provrummet, vilket inte kvinnor gör. Den visade också att männen planerar 

sina inköp, tvärtemot kvinnorna. Man kunde se vissa tendenser hos olika åldersgrupper; Män 

under 30 år inspireras i störst grad av bloggar och facebook medan män i ålder 30+ inspireras 

av folk runt omkring sig och internet. Män 50-60 år inspireras framför allt av sin partner 

(Steen & Ström 2012).  

Dholakias (1999) undersökning visar att både män och kvinnor har hand om sina egna 

klädköp även om det är många män som anser att deras partner också har ett ansvar i det. En 

del män säger till och med att deras partner har det fulla förtroendet att handla deras kläder. 

Kvinnorna däremot tycker inte ens att mannen har något att säga till om i frågan om hennes 

klädköp, utan ser sig som helt ensam ansvarig för uppgiften.  

Dholakias (1999) såg en attitydförändring i generationerna i sin undersökning, där de yngre 

deltagarna, i större utsträckning, hade delat ansvar för hushållsinköpen. De yngre männen var 

inte heller lika benägna att låta sin partner välja kläder åt honom.  

1.2 Problemdiskussion 

Idag ser man ständigt nya butiker slå upp sina dörrar. Konkurrensen blir allt hårdare vilket gör 

att butikerna måste anpassa och effektivisera sitt erbjudande på bästa tänkbara sätt för att bli 

lönsamma (Gezelius & Wildestam 2011). De som ofta hamnar i fokus för dessa erbjudanden 

och som är mest omtalade är kvinnor. Det är allmänt känt hur kvinnor handlar; att de shoppar 

och ser det hela som trevlig tidsfördriv och upplevelse (Underhill 2009). Något som inte 

diskuteras lika flitigt är det manliga konsumentbeteendet, vilket vi skulle vilja veta mer om. 

Det är intressant att se om män och kvinnor faktiskt skiljer sig åt i sin shopping eller om de, 

som många inte tycks tro, handlar sina kläder på liknande sätt.  

Kvinnor njuter av att shoppa medan män är jägare som gör sina inköp snabbt och effektivt. 

Denna syn på mannens köpbeteende gör att hela marknaden utformas för kvinnan. Det 

manliga köpbeteende börjar förändras så många säljare bör vara uppmärksamma och se att 

män och kvinnors sociala roll ständigt ändras vilket gör att klädmarknaden måste ändra sin 

utformning för att också kunna tillfredsställa den nutida mannen (Underhill, 2009 s 102-113). 

Nordfält (2011) menar att kunder inte ser allt de tittar på, att de ser med minnet och att de 

behöver hjälp att förstå vad de ser. Kunden kanske inte upplever att det har ett behov i det 

sortiment som finns, då spelar inte sortimentets storlek någon roll utan det viktigaste är då hur 

butiken och butikssäljaren kommunicerar sortimentet.  Nordfält säger att ett köp av en vara 

aktiverar tankar om andra varor som hör till den köpta varan. Om du köper en skjorta blir du 
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lättare medveten om slipsar och flugor. För att kunden ska uppfatta att saker passar ihop 

måste de placeras intill varandra. Sambanden och jämförelsen mellan varorna uppstår endast 

om de står bredvid varandra. Det är inte säkert att kunden förstår betydelsen av produkten i ett 

annat sammanhang (Nordfält 2011).  

Som vi nämnde tidigare är det alltså viktigt för butikerna att hitta sin rätta inriktning och 

därefter kommunicera sitt erbjudande på rätt sätt för att få kunden att välja just deras butik 

och se deras varor.  Man måste jobba med kundrelationer, lyssna på kunden och ta fram 

produkter som passar deras behov. Då får man lojala kunder, som väljer att komma tillbaka 

(Gezelius & Widenstam 2011 s 251). 

I problembakgrunden har vi beskrivit hur både Dholakias (1999) och Steen & Ström (2012) 

sett skillnader i männens beteende beroende på ålder. Dholakias (1999) menar att vi kommer 

se en attitydförändring i framtiden där männen blir mer självständiga och vill välja sina kläder 

själva. Vi tycker att detta verkar intressant vilket gjort att vi valt att inrikta oss på den yngre 

generationen eftersom den är i vår framtid och det är här man, enligt teorin, börjat se nya 

beteenden.  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att jämföra och analysera skillnader och likheter mellan den manliga och 

kvinnliga konsumentens köpbeteende när det gäller kläder. Vi vill se vad det är som påverkar 

deras val av butik och vilka faktorer, när de är i butiken, som är viktigast för köpupplevelsen.  

1.4 Forskningsfråga 

 Vilka huvudsakliga likheter respektive skillnader finns hos män och kvinnor mellan 

20-30 år i deras konsumentbeteende när det gäller kläder? 

1.4.1 Problemavgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till män och kvinnor i åldern 20-30 år som bor och handlar kläder 

i fysiska butiker i Sverige och då i orter som Borås, Ulricehamn och Karlstad med omnejd. Vi 

valde åldersgruppen för vi är intresserade av att se hur den yngre generationens köpbeteende 

ser ut. Detta val av avgränsning har gjort att vi kan ge en generell bild av hur den yngre 

konsumenten i ett viss geografiskt område handlar, däremot är det svårt att göra en 

generalisering av kvinnor och män överlag. Hade vår undersökning omfattat en större 

åldersgrupp hade vi troligen inte fått samma resultat som det vi nu kommer att få, därför att 

beteendet inte ser ut på samma sätt hos den äldre generationen. Troligen hade vi fått 

annorlunda svar om vi riktat oss till samma målgrupp i något annat geografiskt område, till 

exempel en storstad där utbudet av både butiker och information är annorlunda och bredare än 

i mindre städer. 
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2. Metod 

2.1 Datainsamling 

Data som samlas in och som ingår i undersökningar kan vara av två slag, sekundär- och 

primärdata.  Sekundärdata är information som redan finns, som har samlats in och 

sammanställts i ett annat sammanhang och med ett annat syfte än vad som gäller för denna 

undersökning. Sekundärdata är lämplig att använda för att få grundläggande förståelse för det 

som man ska undersöka. Det krävs också annan typ av data än det som redan är tillgänglig 

och det är primärdata, där man själv måste samla in ny information. Detta samlas in med hjälp 

av olika marknadsundersökningar. (Christensen et al.2010) 

2.2 Våra datainsamlingstekniker 

2.2.1 Val av datakällor 

Vi har valt att använda oss av både primärdata och sekundärdata för att få en större förståelse 

av manligt och kvinnligt köpbeteende när det gäller kläder. Insamlingen av all sekundärdata 

har gett oss större kunskap inom området och de har också hjälp oss att hitta figurer och 

modeller som hör till vårt forskningsområde. De sekundärdata vi använt oss av är i form av 

litteratur, vetenskapliga artiklar, marknadsundersökningar samt elektronisk källor.  

I empiridelen har vi använt oss av primärdata från de intervjuer som vi genomfört, som består 

av en enkätundersökning och en fokusgrupp.   

2.2.2 Litteratur 

I vår litteratur har vi använt oss av böcker som hör till vårt valda forskningsområde. Vidare 

har vi tittat i skrivna studentuppsatser för att få tips om uppbyggnaden av uppsatsen samt för 

att få inspiration och idéer om lämpliga modeller och figurer. Exempel på de böcker vi använt 

oss av är Marknadsundersökning – en handbok. Grundläggande begrepp och teorier 

Marknadsföring – Modeller och principer. Lönsamhet i butik- Samspelet mellan butikens 

marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens. Principles of marketing. 5th 

edition. Marknadsföring i butik-Om forskning och branschkunskap i detaljhandeln. 

Genuspsykologi-Kön och Sexualitet. Consumer behavior – Buying, Having and Being Why we 

buy – the science of shopping.   

2.2.3 Vetenskapliga artiklar 

Vi har använt oss av artikeln Going shopping,Key determinants of shopping behaviors and 

motivations skriven av Dholakia där vi kan läsa om kvinnor och mäns köpbeteende.  

2.2.4 Elektroniska källor 

Som elektronisk källa har vi använt oss av Re-energizing The Corporation: How Leaders 

Make Change Happen av Ridderstråle och Mark, där vi hittat en beskriven undersökning om 

kvinnor och mäns shoppingbeteende. 
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2.2.5 Marknadsundersökning 

Vi har använt oss av en tidigare gjord marknadsundersökning Vad män vill ha. En 

undersökning om manlig shopping av Steen och Ström Sverige AB. Undersökningen är gjord 

på ett shoppingcentrum där män och kvinnor i åldern 16-65 år blivit tillfrågade angående 

deras shoppingbeteende.  

2.3 Kvantitativ metod  

Den kvantitativa metoden kännetecknas av en presentation av siffror där fokus ligger på 

mängd och antal som analyserar objektivt och sedan sammanställa statistiskt. Syftet är att 

hitta samband mellan olika faktorer. Metoden är strukturerad med förutbestämda punkter som 

utgör begränsningen i undersökningen. Metoden lämpar sig bäst då man har fakta eller teorier 

som man vill undersöka i praktiken och med hjälp av undersökningen utveckla, förklara och 

berätta om teorin samt bidra till att antingen styrka eller förkasta den i praktiken (Christensen 

et al. 2010 s 69) 

2.4 Kvalitativ metod 

Istället för siffror ligger här ord, text och symboler till grund där fokus ligger på innebörden 

och den underliggande meningen i dessa fakta. Syftet är att upptäcka och lyfta fram samband 

där man bildar sin egen uppfattning. Här byggs teorierna och dess hypoteser, därför kan 

undersökningen vara ostrukturerad. Det är viktigt för den som undersöker att inte vara inställd 

på att hitta rätt mönster utan att istället vara öppen för det som undersökningen visar. 

(Christensen et al. 2010 s70) 

2.5 Vårt val av metod 

I vår undersökning använder vi oss till stor del av kvantitativ metod, eftersom vi redan har 

teorier om ämnet och vill undersöka hur dessa ligger till. Vi vill se hur teorierna kan utvecklas 

med hjälp av hur verkligheten ser ut och eventuellt har förändrats på ett antal år. I vårt fall 

kanske mannen och kvinnans roll ser annorlunda ut idag jämfört hur de såg ut för ett par år 

sedan. 

I empiriavsnittet i uppsatsen har vi använt oss av den kvalitativa metoden som består av en 

enkätundersökning och en fokusgrupp. Då dessa metoder ansågs vara mest lämpade för att 

kunna få fram en bra förståelse för vår forskningsfråga.  

2.5.1 Enkätundersökning  

En enkät är ett tryckt formulär med frågor som respondenten själv besvarar. Frågorna är oftast 

slutna och frågorna besvaras av respondenten genom att kryssa för ett av de givna 

alternativen. Enkäten kan skickas via internet, posten eller lämnas ut vid besök. (Christensen 

et al. 2010 sid 104) 

Vi har valt att göra en enkätundersökning för att få en djupare förståelse i ämnet och se om 

teorierna skiljer sig från verkligheten. Vi har samlat in information från kvinnor och män i 

åldern 20-30 år. Enkäterna består av slutna frågor med ett antal svarsalternativ där 

respondenten kryssar i rutan för sitt svar, för att det ska vara lättare att generalisera beteenden. 

Vi har valt att utforma våra frågor utifrån vårt syfte samt problemformulering. Frågorna 

utformas så tydliga som möjlig för att minska risken för oklarheter för respondenterna.  
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Vi använder inte oss av mail eller sociala medier. Vi tror att bortfallet kommer bli stort då vi 

upplever att många inte tar sig tid till att svara på sådana utskick. Därför kommer vi istället 

använda oss av besöksenkäter, där vi delar ut enkäterna till personerna direkt. Sannolikheten 

är därmed högre för att vi får svar. Enkäterna delas ut i och omkring Borås, Ulricehamn och 

andra små orter runt omkring samt i Karlstad. Sammanlagt ska vi få ihop 100 stycken enkäter 

där hälften är kvinnor och hälften är män. Vidare beräknar vi att enkätundersökningen ska ta 

ca två veckor att genomföra. 

2.5.2 Fokusgrupp  

I en fokusgrupp deltar en grupp människor som tillfrågas om ett givet ämne. Frågorna ställs 

till hela gruppen och man vill här få fram en diskussion och resonemang mellan deltagarna 

som inte hade framkommit vid en personlig intervju. Intervjun leds av en intervjuare och den 

personen ska se till att alla i gruppen är delaktiga och får komma till tals medan anteckningar 

också görs. Intervjun är oftast ostrukturerad eller semistrukturerad.  Vid en ostrukturerad 

intervju så har man inga förutbestämda frågor utan låter gruppen tala fritt. Vid en 

semistrukturerad intervju har man en lista på frågor och teman som tas upp under intervjun 

(Christensen et al. 2011 s 179-183). 

För att komplettera enkätundersökningen har vi gjort en fokusgrupp som leder till en 

diskussion bland deltagarna vilket vi tror kommer ge nyttig information. När vi upprättade 

frågorna tog vi hjälp av enkätundersökningen, då målet var att få fram en djupare bild och 

diskussion kring vissa frågor vi fann intressanta. Dessutom kunde vi se om fokusgruppen 

förhöll sig i likhet med respondenterna i enkätundersökningen eller om det blev annorlunda 

svar när det var en diskussion där deltagarna kunde utveckla sina svar. Vi använde oss av en 

semistrukturerad intervju där vi hade en lista på frågor för att få öppna svar bland deltagarna.  

Under intervjun med våra deltagare försökte vi utforma våra frågor så tydligt som möjligt för 

att minska risken för att de påverkades av de andras svar. Genom en bra struktur på frågorna 

så minskade vi att diskussionen bland deltagarna svävade iväg för långt och svaren blev 

därför lättare att sammanställa. 

Fokusgruppen genomfördes 2012-04-27 hemma hos Sofia, då vi ville ha en trevlig, lugn och 

avslappnande miljö för våra deltagare. Sammanlagt var det sex deltagare, tre män och tre 

kvinnor med olika sysselsättningar, inkomster och intressen. Detta på grund av att vi ville ha 

en bredd på deltagarna och täcka in många olika personer, samt för att få ett djup på 

diskussionen. Alla deltagarna hade lätt för att prata, vilket vi ansåg vara en viktig 

förutsättning så att alla kunde komma till tals och ha en åsikt om ämnet. Vi beräknade att 

intervjun ska ta ca 1.5 timma.  

Deltagarna var följande; Amanda 22 år, studerande och extrajobb på skolfritids, Erika 25 år, 

arbetar på Skatteverket, Malin 23 år, studerande, Wiktor 26 år, egenföretagare i 

byggbranschen, Marcus 22 år, studerande och extrajobb på Hemköp samt Jonas 24 år, 

egenföretagare inom skog och mark. Deltagarna var bekanta till oss från olika städer, där 

vissa var bekanta med varandra och andra inte, vilket vi tyckte utgjorde ett bra underlag då det 

blev en lättare stämning mellan deltagarna.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Maslows behovstrappa 

Maslow’s behovstrappa består av fem nivåer där det förklaras hur människorna prioriterar 

sina behov. Som vi nämnde i inledning måste behoven på de lägre nivåerna måste 

tillfredställda innan de högre målen blir kan tillfredsställda. När ett behov är tillfredställt kan 

människan gå vidare upp till nästa trappsteg och nivå (Kotler et al.2008 s 256). Bilden visar 

de olika nivåerna med de grundläggande behoven längst ner, för att sedan sträva uppåt mot de 

personliga och mer egocentriska målen. De fem stegen beskrivs nedan.  

  
Figur 3.1 Maslows behovstrappa (Kotler et al. 2008 s 256) 

Den första nivån handlar om människans fysiska behov som luft, vätska, mat och värme. Så 

länge dessa fysiska behov inte är tillfredställda tar de upp större delen av människors liv och 

de kan då inte gå vidare upp i trappan och förverkliga andra behov (Ibid). 

Den andra nivån handlar om att människan vill känna sig trygg, säker och skyddad. Vilket 

skapar en stabilitet i personens liv (Ibid). 

Den tredje nivån består av samhörighet och gemenskap, där alla människor har behov av 

närhet, kärlek, vänskap, tillhörighet och få känna sig accepterad. Om vi inte känner oss 

behövda och förstådda så får man inte bra självkänsla som man kan ta med sig vidare upp i 

trappan (Ibid). 

På den fjärde nivån handlar det om självkänsla och att man skapar ett egobehov där man vill 

ha uppmärksamhet och erkännande från andra. Personen vill få bekräftelse och genom detta 

kunna känna sig självsäker och värdefull. På det sättet får hon en känsla av status och makt 

(Ibid). 
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På den femte och sista nivån har personen uppfyllt behoven på alla de fyra lägre nivåerna och 

kan då fokusera sin uppmärksamhet på sig själv och sina drömmar och förmågor (Ibid). 

3.2 Köpprocessen  

När konsumenter handlar går de igenom en köpprocess med fem steg från det att behovet 

uppstår till köpet är avslutad. (Hernant & Boström, 2010 s 106). 

 
Figur 3.2 Köpprocessen (Hernant & Boström 2010 s 107) 

Hernant & Boström (2010)  visar med figuren ovan, de fem stegen i denna process. Det första 

som händer är att man identifierar ett behov och strävar efter ett önskvärt tillstånd. 

Övervägande för de flesta produktkategorier är funktion eller emotion.  När det gäller besök i 

butik kan det dels vara viktigt att den är lättillgänglig, har bra kvalité på kläderna och 

passande öppettider. Detta står för den funktionella biten. Konsumenten efterfrågar dessutom 

trevlig och serviceinriktad personal, vilket är emotionellt betingad (Hernant & Boström 2010 

s 108). Därefter ägnar sig konsumenten åt informationssökning, en intern sökning där kunden 

går igenom sitt minne för att hitta en lösning där. Om inte det är tillräckligt görs en extern 

sökning för att hitta en lösning, exempelvis genom ett besök i en butik (Nordfält, 2011 s 24). 

Steget efter detta är att utvärdera de alternativ man hittat, köpa det som framstår som det bästa 

och till sista utvärdera sitt köp (Ibid).  

3.3 Kommunikationsprocessen 

Informationen skickas från sändaren som vill nå ut med ett budskap till mottagaren. Som vi 

kan se på bilden uppstår störningar under processens gång i form av brus som gör att 

budskapet riktas fel, uppfattas felaktigt eller tolkas olika beroende vem som träffas av 

budskapet. Budskapet kan alltså bli helt annorlunda än det som sändaren tänkt från början 

(Gezelius & Wildestam 2011 s 206-207), 

 

Figur 3.3 Kommunikationsprocessen (Gezelius & Wildestam 2011 s 207) 

När en butik ska kommunicera information till sina kunder sker detta oftast genom media och 

reklam. Budskapet måste vara riktat till den målgrupp den är avsedd för och på bästa möjliga 
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sätt kunna skapa positiva effekter, exempelvis upplevd köplust. Budskapet kan vara av ett 

speciellt erbjudande, kampanj, kundkvällar eller liknande (Ibid). 

Kunden måste ha ett intresse eller behov av budskapet som butiken sänder ut annars kan 

han/hon aldrig uppfatta informationen.  Budskapet måste innehålla något som lockar kunden. 

Som butik måste man använda faktorer som passar för mottagaren, som rätt språk, rätt färger, 

rätt mängd text osv. (Ibid). 

Trots att butiken försökt få till de bästa förutsättningar för budskapet finns det störningar som 

ändå är i vägen för kommunikationen. Dessa kan vara av olika slag som suddig text, 

felstavningar, hög ljudnivå, dåligt ljus m.m. och uppstår, som bilden visar, mellan de olika 

stegen. (Ibid). 

När budskapet nått fram till kunden uppstår en effekt vilket är syftet med kommunikationen. 

Som bilden på föregående sida visar sker en återkoppling efter det att effekten uppstått som 

knyter ihop kunden med butiken, antingen positivt eller negativt. En positiv effekt kan vara 

känslor som fått fram ett behov som kunden inte visste att den hade medan en negativ är att 

den tar avstånd från erbjudandet. Den ultimata återkopplingen är effekten i form av ett 

köp.(Gezelius & Widenstam 2011 s 207-216). 

3.4 Kundlojalitet 

Idag är kundlojalitet något som är viktigt för butikerna; en positiv attityd som kunderna 

uppvisar gentemot varumärken och service m.m. Forskare har definierat kundlojalitet som en 

kombination av attityd och beteende samt känsla och handling (Hernant & Boström 2010 s 

265). Samband finns mellan kundlojalitet och personlighet. Konsumenter som vill ha en 

trygghet och inte är speciellt riskbenägna är mer lojala än konsumenter som vill variera sig. 

De är i mindre grad lojala mot både varumärke och butik. Tillfredställelse är en viktig faktor 

för kundens lojalitet gentemot butiken (Holmberg 2004 s 37). Relationen till butiken är viktig 

exempelvis genom kundklubbar och specialerbjudanden, det är en väg att få kunden att välja 

samma butik vid nästa köp (Hernant & Boström 2010 s 267). 

3.5 Samhällsteori – Från patriarkat till postmodernism 

Under tidigare sekel präglades samhället av patriarkatteorin där männen var som arbetade och 

agerade familjens överhuvud. Kvinnorna gick hemma och skötte om hushållet; såg till att 

männen fick mat, omsorg och kläder. De tog helt enkelt hand om mannen och tillfredsställde 

hans begär. Mannen hade makten över kvinnan och hon gjorde som han ville (Engdahl & 

Larsson, 2006 s 223).  

Det finns traditionella stereotyper både för hur mannen och kvinnan ska vara. En riktig man 

ska inte visa sig svag, han ska vara framgångsrik och bli aggressiv eller till och med våldsam 

om det behövs. En riktig kvinna däremot ska vara omsorgsfull och ta hand om sin omgivning. 

Hon ska vara mån om sin kropp och sitt utseende och alltid se fräsch ut. En riktig kvinna visar 

inte aggressivitet utan får som hon vill genom att le och se söt ut och självklart, ska hon sköta 

om hushållet och familjen. (Roger & Roger 2002 s 72). 
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I det postmoderna samhället har kvinnorna tagit steget från hushållsarbete till ”männens 

arbetsmarknad”. I och med detta förändras även familjens roller och dess ansvar. (Engdahl & 

Larsson 2006, s 323). Yrkenas egenskaper har förändrats till att bli mer emotionella, vilket 

ursprungligt var kvinnans egenskap. Detta innebär att männen måste visa sidor som de 

traditionellt sett inte har. Männens traditionella egenskaper värderas inte längre lika högt, utan 

nu är det kvinnans egenskaper som väger tungt. Hela arbetsmarknaden och 

företagsorganisationerna anpassas efter detta. Den manliga arbetslösheten har ökat, vilket 

gjort att kvinnans inkomst fått större betydelse för familjen och mannen fått ta mer ansvar 

hemma samt ta jobb som ses som kvinnliga. Detta påverkar både arbetslivet och privatlivet 

med i och med förändringar de medför (Roger & Roger 2002 s 319-321).  

Kvinnan och mannen får nya roller; Mannen är mer inställd på att hjälpa till med hushållet 

och är mer känslig. Han har intressen som traditionellt sett ses som feminina. Deras utseende 

är enligt stereotypen inte viktigt, utan det viktiga är hur de agerar.  Men i den nya rollen kan 

även mannen klä upp sig och visa sin egen stil, sin image. Förr var kläderna ett bevis på status 

och skulle återspegla den hierarkiske mannen. (Roger & Roger 2002 s 321-324).  

Kvinnor har blivit mer aggressiv och presterar bättre än män inom traditionella manliga 

områden. De är inte lika känsliga som stereotypen, utan mer riskbenägna och äventyrliga. De 

är inte längre den oskyldiga flickan som använder sina ögonfransar för att få sin vilja igenom. 

Kvinnorna är mer företagsamma idag och många har eget företag som prioriteras före 

familjen (Roger & Roger 2002 s 324-328).  

Hushållsarbetet tenderar att idag vara mer delat mellan parterna, även om det är vanligast att 

kvinnan gör mer. Ett förhållande sågs förr med praktiska omständigheter; Mannen var den 

som försörjde familjen medan kvinnan var den som rådde om familjen. Numera är det de 

romantiska omständigheterna som är grunden. Förhållandet bygger på kärlek och 

tillfredsställelse istället för respekt och tolerans där äktenskapet utgör normen. (Roger & 

Roger 2002 s 331-332). 

Precis som Roger & Roger menar Salomon att männen, i vår kultur, ska vara tuffa, aggressiva 

och muskulösa. Det är bestämt hur män ska vara och känna och många analytiker menar att 

det finns män som känner sig hotade för att det inte känner igen sig i denna beskrivning om 

hur män ska vara och känna. Studier visar att män bryr sig, som aldrig förr, om sitt utseende. 

Det säljs mer och mer skönhetsprodukter för män och Loréal Paris rapporterar att mäns 

hudprodukter nu är den sektionen i deras företag som växer mest (Solomon 2008 s 190-193). 

Det är inte bara i skönhetskategorin utan smycken och kläder har en ökad försäljning för män. 

Därigenom då manliga kändisar tagit steget mot ett mer maskulint sätt och påverkar många 

män i världen. Tiffany expanderade sin försäljning då skådespelaren Brad Pitt gjorde reklam 

för deras klockor.  David Beckham är den personen som startade en ny generation av män där 

ett stort modeord skapades metrosexuell, där straighta män intresserar sig för mode, 

inredning, matlagning och personlig omvårdnad (Solomon 2008 s 190-193). 
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3.6 Män jagar, kvinnor njuter 

Man brukar säga att den traditionella mannen inte tycker om att shoppa, de ser det som något 

jobbigt och det är därför det inte handlar ofta. De ser det som en uppgift, vilket resulterar i att 

om de inte hittar det de söker så går de raka vägen hem. Kvinnan ser det istället som ett nöje, 

de kan gå en hel dag utan att köpa något men fortfarande vara tillfredsställda (Underhill, 2009 

s 102-113). 

 I jämförelse med kvinnor är män mer våghalsiga och det går snabbare när de handlar. De tar 

inte lika lång tid på sig utan vet vad det ska ha innan de kommer in i butiken.  De går direkt 

fram till kläderna som de ska ha utan att ens jämföra med andra kläder som en kvinna skulle 

ha gjort. Kvinnor kan stå hur länge som helst i provrummen där de jämför olika storlekar, 

färger och passform på kläderna. Den enda orsaken till att männen inte köper det som de 

provar är att det inte passar. I en undersökning som gjorts visar att 65 % av alla män som tar 

med sig kläder till provrummet köper det medan bara 25 % av kvinnorna köper kläderna de 

provar (Underhill, 2009 s 102-113). Genom att butikerna har kläder, kassa och provrum 

lättillgängliga och synliga så kommer de få mer män som handlar, då de oftast inte tycker om 

att fråga personalen i butiken utan vill att köpet ska gå så snabbt som möjligt annars avtar 

köplusten. Genom att de kan hitta sig fram snabbt så slutar det nästan alltid med ett köp 

(Underhill, 2009 s 102-113). 

Dholakia (1999) menar i linje med Underhill att kvinnor ser shopping av kläder som en 

tillfredsställande aktivitet. Hushållshandlingen ses som kvinnans ansvar, därför ser kvinnan 

shopping av produkter till hemmet som en uppgift. Kvinnorna menar att shopping av kläder är 

ett nöje på grund av att man kan uttrycka sig själv, få rå om sig själv och ta ett avbrott från 

rutinerna, eller sina ”uppgifter”.  

3.7 Shoppingupplevelsen 

En undersökning av Steen & Ström (2012), på 500 män och 500 kvinnor mellan 16-65 år i 

hela Sverige, visade att män planerar sina köp mer än kvinnor. Visserligen riktar sig denna 

undersökning till en större målgrupp men vi har tagit viss hänsyn till detta då vi valt att ta med 

frågor där Steen & Ström preciserar vilka åldrar det är som beskrivningen gäller. När det, i 

detta fall, handlar om skor och kläder svarade ca 55 % av männen att de handlade efter ett 

planerat behov. Motsvarande siffra för kvinnor var ca 35 %. Kvinnor är alltså mer benägna att 

impulshandla än vad männen är. Detta visar sig också när de frågar hur förberedda männen 

och kvinnorna är när de handlar; Kvinnor förbereder sig mindre än männen.  

Precis som studien ”Jack and Jill”, visade denna undersökning att männen handlar sina kläder 

snabbare än kvinnorna. Ungefär 40 % av männen menar att de är snabbare än andra som 

handlar, medan bara 25 % av kvinnorna tycker de är snabbare än andra. Männen tycker att 

kvaliteten är viktig i förhållande till priset, vilket även kvinnor gör om än inte i lika stor 

utsträckning. Fler män än kvinnor tycker att ett lågt pris är det viktiga (Ibid). 

När det gäller provade plagg köper 25 % av kvinnorna tre fjärdedelar eller alla plagg de 

provade. 50 % av männen köper tre fjärdedelar eller allt de tog med sig till provrummet 

(Ibid). 
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Männen är inte lika länge i butiken om de är ensamma, har de sin partner med sig tar 

shoppingen längre tid. Kvinnorna känner dock att det är tvärtom, med mannen i butiken 

stannar de inte lika länge som om de hade gjort om de varit ensamma. När kvinnor shoppar 

tillsammans med varandra säger 60 % att det går åt mer tid. För männen har det ingen 

betydelse för tiden om de är ensamma eller tillsammans med en annan man (Ibid). 

Kvinnor inspireras inte till sitt val av kläder i lika stor utsträckning som männen, drygt 40 % 

av kvinnorna och nästan 20 % av mannen menar att det inte är något speciellt som ger 

inspiration till klädköp. Men de som påverkas, gör det av ungefär samma källor; exponering i 

butik och tidningar/magasin samt andra människor är de som ligger i topp hos både män och 

kvinnor. Överlag är trender och kända varumärken lika viktigt för män som för kvinnor. Men 

männen som enbart klär sig i kända varumärken är fler (drygt 10 %) än kvinnorna som gör det 

(ca 4 %). Fler kvinnor än män tycker att kända varumärken är oviktigt (Steen & Ström 2012). 

I inledningen av vår rapport berättade vi om Dholakias (1999) undersökning som visade att 

både män och kvinnor har hand om sina egna klädköp även om många män anser att deras 

partner också har ett ansvar i det. Vi skrev också att han såg en attitydsförändring hos de 

yngre generationerna. Detta är i likhet med den samhällsutveckling som Engdahl & Larsson 

(2006) beskriver. Från ett patriarkatsamhälle med mannen i toppen på hierarkin gått till ett 

postmodernt samhälle, där kvinnor och män får alltmer lika uppgifter. Roger & Roger (2002) 

styrker också denna teori; den traditionella mannen och kvinnan är inte lika tydlig längre och 

stereotyperna försvagas. Kvinnor tar mer ansvar inom männens traditionella områden och 

männen på kvinnornas.  
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4. Empiri  

4.1 Enkätundersökningen 

I enkätundersökningen fick vi in lika många svar från kvinnor som män, 50 stycken av varje 

kön. Av dessa var 14 män respektive 14 kvinnor singlar, resterande hade ett förhållande eller 

var sambo/gift. Vi fick relativt spridd ålder på respondenterna, dock en liten 

överrepresentation av män på 30 år samt kvinnor 22 år. 

Det visade sig att både de flesta män och kvinnor lägger 1000 kronor eller mindre på kläder 

varje månad. Medan fyra kvinnor lägger mer än 2000 kronor i månaden på kläder var den 

siffran hos svarande män noll men istället lägger fler män än kvinnor mellan 1000 – 2000 

kronor på kläder varje månad. Anledning till varför de handlar kläder skiljer sig dock åt 

mellan könen. De flesta kvinnor, 34 stycken, handlar för att de vill ha något nytt medan de 

flesta männen, 26 stycken, handlar för att de har ett behov.  Även många män handlar för att 

de vill ha något nytt. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som handlar för nöjes skull. 

Knappt någon av kvinnorna och männen ser shopping av kläder som ett tidsfördriv.  

När det gäller butikerna säger både män och kvinnor att de väljer butiker utifrån att de handlat 

där förut och blivit nöjda. För kvinnor är priset det som näst flest tycker påverkar deras val 

mest, det är inte lika viktigt för männen. Hos dem är det istället varumärket som kommer på 

andra plats. De flesta män och kvinnor handlar i olika butiker, dock är det fler män än kvinnor 

som är lojala mot samma butiker när de handlar. 

Något som skiljer män och kvinnor åt är hur ofta de shoppar. 35 av männen shoppar mindre 

än 1-2 gånger i månaden, de resterande 15 1-2 gånger per månad. Ingen man handlar kläder 

mer än 2 gånger per månad, det gör 13 stycken av kvinnorna. De flesta kvinnorna handlar 1-2 

gånger i månaden. Lika många män som kvinnor, 31 stycken, handlar 2-4 plagg i genomsnitt 

vid varje köp.  

För männen är kvaliteten på kläderna det viktigaste när de besöker en butik. Därefter kommer 

priset, följt av butikspersonalens bemötande. Kvinnorna däremot tycker att priset är det 

viktaste därefter är det lika viktigt med ett brett sortiment, bra kvaliteten på kläderna samt 

ordning i butiken. Ordningen i butiken tycker betydligt fler kvinnor än män är viktigt, 17 

stycken jämfört med 3 stycken. Hos båda könen upplever minst antal respondenter att 

butikens uppbyggnad är viktigast.  

De flesta som svarat på enkäten menar att de själva är den som påverkar deras klädval mest. 

Däremot är det många fler män som säger att deras partner är den som påverkar dem mest, 16 

stycken jämfört med 4 stycken för kvinnor. Medan de flesta kvinnorna handlar sina kläder 

ensam, handlar de flesta männen med sin partner. Av 36 stycken möjliga handlar 21 stycken 

män med sin partner. Kvinnorna handlar oftare med sina vänner, än med sin partner, då det 

bara är 5 stycken kvinnor som uppger att de oftast handlar kläder med sin pojkvän/man. 

När det är reor handlar flest män och kvinnor mer än de hade tänkt sig när de gick i en butik. 

Kvinnorna är mer benägna att handla mer när de har någon annan med sig medan många män 
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menar att de aldrig skulle handla mer än det som de verkligen var ute efter.  För att de ska ha 

få en positiv köpupplevelse tycker både män och kvinnor att butiken ska erbjuda det de är ute 

efter. Att butikspersonalen var trevlig och serviceinriktad hade också stor betydelse för båda 

könen. Medan en tillfredsställande butiksmiljö är en viktig del i den positiva köpupplevelsen 

för kvinnorna tycker männen att köpupplevelsen blev positiv om butiken låg på rätt ställe. 

Minst betydelse har butikens öppettider, detta gäller både män och kvinnor.   

4.2 Fokusgruppen 

I fokusgruppen diskuterades varför deltagarna handlar kläder. Männen shoppar för att de har 

ett behov medan kvinnorna tycker att det är ett nöje och de unnar sig när de har pengar. 

Kvinnorna vill ha något nytt, trots att de egentligen inte behöver. En kvinna i gruppen handlar 

ofta då hon ska bort på bjudningar. En kvinna kände sig påverkad av att ha nya kläder på 

jobbet då hennes arbetskamrater har snygga kläder. Skillnaden mellan att ha ett behov och 

vilja ha något nytt diskuterades också av fokusgruppen; Ett behov är om man verkligen måste 

ha något för att man behöver, till exempel att något gått sönder eller om man inte har några 

shorts i garderoben när det är högsommar. Att vilja ha något nytt är visserligen en form av ett 

behov men att vilja ha något nytt innebär att man tröttnat på det man har och vill förnya sig 

trots att de kläder man har hemma fortfarande duger gott och väl. 

Männen ser shopping mer som en uppgift och åker inte enbart för att handla kläder utan är 

ofta med som sällskap till flickvännen. De tycker att shopping kan vara roligt men då får det 

inte vara för mycket folk och det ska, framför allt, inte ta för lång tid. När männen åker för att 

handla kläder har de ofta bestämt innan vad de behöver.  Kvinnorna handlar mer på impuls än 

männen men det händer att de också planerar sina köp. När männen, i gruppen, handlar ger de 

ofta upp om det inte hittar det de var ute efter. Kvinnorna köper något annat istället som liknar 

det de vill ha. Har de dessutom åkt långt för att shoppa känner kvinnorna sig tvungna att köpa 

något för att inte få en känsla av att de åkt i onödan.  

Deltagarna fick också diskutera hur mycket pengar som läggs på kläder. Männen handlar 

sällan men mycket vid varje tillfälle. En av kvinnorna som arbetar och studerar lade hela sitt 

skolbidrag och sin lön på att handla kläder vilket kan ligga på runt 3000-10000kr i månaden. 

Men de andra deltagande kvinnorna lade inte alls lika mycket varje månad. Männen handlar 

när det behövs och en av de manliga deltagarna såg reor som ett bra tillfälle att fynda kläder. 

En kvinna kunde handla flera gånger i veckan medan de andra ofta kunde gå runt och bara 

titta utan att alltid handla. Männen går sällan runt och bara tittar utan när de går in i en butik 

köper de oftast något. 

Ämnet pris och kvalitet var viktigt för båda parterna. Priset var oftast viktigare för de 

studerande medan de som arbetar kan lägga lite extra pengar för att få bättre kvalitet. Om alla 

hittar något som de gillar så går kvalitet före pengarna. Både männen och kvinnorna känner 

sig snyggare i märkeskläder. Männen handlar ofta från samma varumärken då de är nöjda och 

tillfredsställda med kläderna. Från kvinnorna var det varierande svar men de handlar från fler 

butiker och fler varumärken än männen. 

När det gäller butikerna så går männen in i färre butiker än kvinnorna. Båda parterna 

spenderar ungefär lika lång tid inne i butiker och när de hittar det de var ute efter handlar de 
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inte mer. Dock handlar männen ofta det de provar i omklädningsrummet medan kvinnorna till 

50 % handlar kläderna som de provar.  Vikten av vad som gör en bra butik tycker männen är 

personalens bemötande och att alla storlekar finns. Kvinnorna vill ha ordning i butiken och 

det ska vara städat och snyggt.  Männen tar mer hjälp än kvinnorna när de handlar då de vill 

ha smakråd. Kvinnorna tycker att de flesta personer i butiker är inkompetenta och för 

påträngande och tar oftast inte någon hjälp alls av butikspersonalen. 

Alla tre killar som deltar är i ett förhållande och alla känner att deras flickvänner påverkar 

deras klädval. Männen handlar oftast med deras flickvänner medan kvinnorna handlar 

ensamma men ibland med pojkvännen. Kvinnorna påverkas inte, i lika stor utsträckning, av 

sina pojkvänner, de tar istället in mycket från sin omgivning så som tidningar, jobb och 

vänner.  

4.3 Analys av samband mellan undersökningarna 

Både enkätundersökningen och fokusgruppen visade att män handlar för att de har ett behov 

medan kvinnorna vill ha något nytt eller för nöjes skull. Männen handlar när behovet uppstår 

och har svårt att säga hur ofta det blir, utan när de väl besöker butikerna handlar dem. 

Kvinnorna däremot shoppar ofta, ibland utan att handla något.  

Fokusgruppen styrkte enkätsvaren, där varumärkena var viktigt för männen och de är mer 

trogna sina varumärken och dess butiker även om många manliga respondenter i 

enkätundersökning menade att de handlar i olika butiker. Det går även hand i hand med att 

kvaliteten på kläderna är viktigast för männens köpupplevelse. Dock tyckte de manliga 

deltagarna i fokusgruppen att personalens bemötande var väldigt viktigt för att de skulle tycka 

att det var en bra butik. Det alternativet kom bara på tredje plats i enkätundersökningen. 

Precis som enkäterna visade fokusgruppen att kvinnorna tycker att ordningen i butiken och 

dess miljö är viktigt, vilket inte har speciellt stor betydelse för männen.  

Männen från båda undersökningarna var överens om att flickvännen påverkar deras köp av 

kläder. De har oftast sällskap av sin partner när de ska handla kläder till sig själv. Kvinnorna 

handlar däremot oftast ensamma och låter inte sin partner styra deras inköp, fastän männen i 

fokusgruppen menar att de ofta är med som sällskap till sin flickvän när de handlar. 
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5. Analys 

Ser man till Maslows behovstrappa stämmer det bra överens med vad undersökningarna visar, 

när det gäller de sista stegen om status/makt och självförverkligande. Framför allt männen 

handlar mest märkeskläder, men även kvinnorna gör det. Både män och kvinnor känner sig 

snyggare i det och får bättre självkänsla av att bära dyrare märkeskläder. Vilket kan ses som 

en form av självförverkligande.  

Undersökningarna har också många likheter med köpprocessen. Männen framför allt, men i 

viss mån även kvinnorna identifierar ett behov och strävar efter ett önskvärt tillstånd, i detta 

fall nya kläder. Precis som Hernant & Boström (2010) skriver tycker många av våra 

respondenter att kvaliteten på kläderna är viktig och att en trevlig och serviceinriktad personal 

har en viktig betydelse för köpupplevelsen. Däremot är tillgängligheten och öppettiderna 

mindre viktiga hos de personer som varit med i våra undersökningar. Många återvände till 

butiker de handlat i förut vilket stämmer överens med Nordfälts (2011) åsikter om 

informationssökning; Konsumenterna gör en intern sökning och går igenom sitt minne för att 

hitta lösningar om hur de kan tillfredsställa sitt behov. De vet vilka butiker som kunnat 

erbjuda de rätt plagg andra gånger, vilket gör att de besöker butiken även denna gång.  

I enkätundersökningen var det inte många som tyckte att reklam och tidningar påverkade 

deras val av kläder. Deltagarna i fokusgruppen däremot menade att de till stor del påverkas av 

sin omgivning, vare sig de vill det eller inte och att detta sker omedvetet. Den största 

omedvetna påverkan sker från tidningar tyckte deltagarna. Enligt dessa svar är 

kommunikationen från butikerna viktig, då ena undersökningen inte alls påverkades av detta 

och de andra menade att de gjorde det omedvetet. Kommunikationen består då av att 

butikerna måste vara tydliga i sitt budskap och få kunderna att uppfatta detta medvetet, då har 

butiken lyckats med sin marknadsföring, vilket också Gezelius och Wildestam (2011) 

påpekar.  

Kundlojaliteten utgörs främst av de varumärken som butikerna erbjuder, kunderna vet vad de 

får och vart de kan hitta de varumärken som de efterfrågar. Kunderna återvänder till de 

butiker där de vet att deras favoritmärken finns. Bortsett från detta tycker många att ombyte 

mellan butiker förnöjer. Män är mer lojala mot butiker än vad kvinnor är, vilket kopplas till 

att fler män än kvinnor köper samma varumärken när de handlar. Det var dock inte servicen 

som var den avgörande faktorn för om kunden återvände till butiken, utan vad vi förstod så 

var det varumärket som lockade tillbaka kunderna. Det kan tyda på, som teorin menar, att de 

som handlar samma varumärken är mer bekväma och inte vill riskera att köpa nya plagg av, 

för dem, okända varumärken som kan uppvisa en annan kvalitet än vad kunderna är vana vid. 

De vill helt enkelt inte riskera att inte få sina förväntningar. Det är en trygghet att veta vad 

man får. 

I de nya roller som Roger & Roger (2002) presenterar, att mannen kan klä upp sig och bry sig 

om sitt utseende, hänger ihop med hur männen i våra undersökningar ser på kläder. Fastän 

många av männen har ett behov, vill många av dem också ha något nytt. De känner sig 
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dessutom snyggare i märkeskläder. Vilket också kvinnor gör. Våra undersökningar visade, i 

likhet med Dholakias (1999), att både de flesta män och kvinnor handlar sina kläder själv men 

många män påverkas mycket av sin partner och hon är ofta med när de ska handla sina kläder. 

Däremot påverkas inte kvinnorna av sin partner speciellt mycket.  

Teorin och undersökningen ”Jack and Jill” visar att männen handlar sina kläder snabbare än 

kvinnorna. I vår fokusgrupp framkom däremot att både män och kvinnor var inne i butiker 

ungefär lika länge: max 30 minuter för båda könen. Kvinnorna handlar mer på impuls än 

männen, men de planerar också sina inköp emellanåt. Männen vet vilka plagg de behöver när 

de kommer till en butik men vet inte exakt hur de ska se ut. Detta är, i linje med Steen & 

Ströms (2012) undersökning, som också visar att män handlar mer av de plagg som de provar 

än vad kvinnor gör. Detta var något som deltagarna i vår fokusgrupp höll med om.  Även 

Underhill (2009) skriver att männen köper mer av de plagg de tar med sig in i provrummet 

jämfört med kvinnorna. Han säger också att männen inte tar hjälp av personalen, men det 

stämde inte in i våra undersökningar. Männen i våra undersökningar var mer benägna att ta 

hjälp av personalen än kvinnorna, som tyckte personalen var inkompetent. 

Vi upplevde att männen i våra undersökningar lade väldigt stor vikt vid kvaliteten, vilket 

också Steen & Ström (2012) menar. I motsats till Steen & Ström (2012), ansåg inte männen i 

vår empiri att ett lågt pris var viktigt, utan priset var viktigare för kvinnorna. Överlag så var 

kvaliteten viktigare än priset om man hittar något man gillar, detta gäller både män och 

kvinnor. 

Männen njuter inte av att shoppa, som kvinnor gör. Kvinnorna i våra undersökningar tycker 

att shopping är avslappnande och de behöver inte handla något för att vara nöjda. Männen 

handlar när de är ute efter något speciellt och ser till att hitta det de är ute efter, vilket gör de 

till jägare. Våra undersökningar stämmer till stor del in på Underhills påstående; Män jagar 

och kvinnor njuter. Dock är gränserna mellan könen inte lika tydliga i vår empiri som han 

framställer. Enligt honom är shoppingbeteendet antingen svart eller vitt, med tydliga 

skillnader mellan män och kvinnor. 

Ser man till den samhällsutveckling Engdahl & Larsson (2006) beskriver, går den hand i hand 

med vår undersökning. Vi tycker att det är tydligt att vi nu lever i ett postmodernistiskt 

samhälle med svaga stereotyper. Män och kvinnor är mer lika varandra även om det finns 

skillnader i köpbeteendet. Det som lever kvar från patriarkatsamhället är om möjligt att 

många kvinnor fortfarande har ansvar för eller i alla fall en åsikt om sin partners klädköp, 

men detta verkar dock vara mer på frivillig basis idag. Kanske är detta beroende på ett större 

intresse för kläder hos kvinnorna? 
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6. Slutsats 

 Vilka huvudsakliga likheter respektive skillnader finns hos män och kvinnor mellan 20-30 

år i deras konsumentbeteende när det gäller kläder? 

Män och kvinnors shoppingbeteende är, i stora drag, väldigt lika. Män och kvinnor lägger lika 

mycket pengar på kläder och att handlar 2-4  plagg vid varje tillfälle. Butikerna väljs ut på 

liknande sätt; De handlar där de handlat förut, men i många olika butiker. För att de ska ha en 

positiv köpupplevelse ska butiken kunnat erbjuda det de var ute efter och en trevlig och 

serviceinriktat personal är viktig. När det är reor handlar män och kvinnor mer än de planerat 

från början. 

Det som skiljer män och kvinnor åt är varför de handlar kläder. Män har ett behov de ska 

tillfredsställa, deras kläder är slitna eller förstörda till exempel. Kvinnornas behov utgörs 

däremot av nyhetens behag, de vill ha något nytt i sin garderob fast de egentligen inte 

behöver.  En del kvinnor ser shopping som ett nöje vilket inte männen gör. Däremot är det 

vissa män som, precis som kvinnorna, vill ha något nytt i sin garderob. Kvinnor shoppar 

oftare än män; 1-2 ggr i månaden, medan männen shoppar mindre än 1-2 ggr i månaden. Inga 

män shoppar mer än 1-2 ggr i månaden, vilket en fjärdedel av kvinnorna gör. Männen 

påverkas av sin partner vid klädköp och har ofta med partnern vid inköpen. Kvinnorna 

däremot låter inte sin partner påverka deras val av kläder och handlar sina kläder ensam eller 

med vänner. Väldigt få kvinnor shoppar med sin partner.   

Beteendet i butik är också lite annorlunda för de båda könen. Kvinnor tittar går gärna runt och 

jämför flera butiker, männen ska göra sina köp snabbt och smärtfritt. Kvinnor kan prova hur 

mycket som helst, ändå köper de inte något av de provade plaggen. Männen däremot, provar 

med siktet inställt på att de ska köpa plaggen de tar med sig till provrummet. Vilket de också 

oftast gör.  
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7. Avslutande diskussion 

Det har varit intressant att se hur män och kvinnor ser på shopping och hur de faktiskt 

shoppar.  När vi gjort våra undersökningar har vi fått bilden av att män och kvinnor är relativt 

lika i sitt shoppingbeteende men att synen på shopping ser olika ut. Kvinnorna tycker det är 

roligt att handla kläder, männen tycker snarare att det är roligt att ha på sig snygga kläder men 

att handla kläderna är inte lika roligt. Detta kan också styrka det faktum att fler män än 

kvinnor klär sig i märkeskläder och är trogna ”sina” varumärken. Kanske är detta också ett 

tecken på att de är bekväma när de handlar; De handlar från samma varumärken för att det är 

enklast så, de behöver inte prova för att de vet att storleken är identisk med tidigare köpta 

plagg. De vet passform, kvalitet och vad de kan förvänta sig.  

Att kvinnorna har ett större behov efter att köpa sig nya kläder kan bero på bilden av kvinnor. 

Vi upplever att det läggs större vikt vid kvinnans utseende och kläder än på mannens. Detta 

kan göra att kvinnor känner sig tvungna att köpa nya kläder för att leva upp till dessa 

förväntningar, vilket kan kopplas till att det fortfarande finns vaga tendenser kvar av 

patriarkatet. Högre krav ställs på kvinnans yttre än på mannens. Det är kanske också därför 

marknaden till stor del inriktas på kvinnor, då de är den mest lönsamma kategorin. 

Trots detta tycker vi att samhället har förändrats, män och kvinnors roller ser annorlunda ut 

idag än förr. Detta syns både i familjen och i samhället. Vi är av den uppfattningen att man 

kan se en rådande attitydsförändring, könsrollerna flyter samman och kvinnor och män hjälps 

åt på ett annat sätt idag. Detta speglar också shoppingbeteendet. Trots att kvinnor, generellt 

sett, njuter av att shoppa så köper hon mestadels inte kläderna åt sin partner även om hon 

verkar ha en stor påverkan på sin partners klädköp.  

Efter att ha gjort denna undersökning tycker vi att samhällets syn på män och kvinnors 

shoppingbeteende präglas av fördomar, eftersom det uppenbarligen inte var speciellt många 

och stora skillnader. Det var mycket som stämde med de befintliga teorierna men det var 

också mycket som skilde teorin från verklighet. I allmänhet är gränserna mellan hur kvinnor 

och män ser på shopping inte alls lika tydliga som teorin framställer och skillnaderna är, i 

synnerhet, inte lika stora och framträdande. 

Fördomarna lägger grunden för att marknaden som helhet utformas för kvinnor och deras 

behov, trots att det inte ser likadant ut idag som för ett antal år sedan. Butiker och andra 

ansvariga för marknadens utveckling måste vända sig till den moderne mannen som också 

han har ett behov och intresse för att klä upp sig. Till dess kommer köpcentrum vara fulla av 

kvinnor som njuter av sin shoppingrunda och män som jagar efter sitt favoritmärke, med sin 

flickvän som sällskap.  

  



21 

 

7.1 Studiens tillförlitlighet 

Vi anser att våra undersökningar har god tillförlitlighet då vi har fått lika många manliga och 

kvinnliga respondenter, både i enkätundersökningen och fokusgruppen. I fokusgruppen blev 

det en bra diskussion med den avslappnande stämning och miljö som rådde, vilket vi tror 

gjorde att deltagarna kunde framhäva sin åsikt utan osäkerhet då de kände sig trygga. Alla 

kom till tals. 

Med tanke på att vi använt oss av befintlig teori, vetenskapliga artiklar samt 

marknadsundersökningar som tidigare utförts har detta också ökat tillförlitligheten.  

Hade vi fått fler svar hade detta gett en tydligare bild, likaså om vi haft ett bredare 

åldersspann. Det var dock tiden som begränsade oss och vi ansåg att det blev för stora 

undersökningar att sammanställa för en rapport av denna storlek. Studien hade också blivit 

mer tillförlitlig om vi ökat vårt geografiska område och inkluderat fler, men framför allt, 

större städer.  

7.2 Källkritik 

Vi upplevde att vissa teorier var väldigt generaliserande och dömande. Kanske är de inte 

utvecklade efter dagens mer postmoderna samhälle utan har en äldre syn på kvinnor och män. 

Vi kan inte heller bortse från att många av våra källor är amerikanska vilket gör att de svenska 

män och kvinnorna kanske agerar och beter sig på ett annat sätt. Källorna känns ändå 

trovärdiga och realistiska, med utförda marknadsundersökningar och blandade ursprung. 

7.3 Förslag på framtida forskning 

Vi känner att forskningen bör aktualiseras då mycket av den litteratur vi stött på beskriver hur 

män och kvinnor var under tidigare decennier. Samhället förändras, vilket gör att mer 

forskning bör göras på nuläget. Vi tycker också att de bör bli mer inriktad på männen, då det 

för tillfället finns mycket studier och teorier om hur kvinnorna beter sig när de shoppar.  

Framför allt behöver butiker och marknaden överlag arbeta mer med att titta på 

konsumentbeteendet hos både män och kvinnor. Med hjälp av det kan butikerna bli så 

framgångsrika som möjligt och kommunicera på rätt sätt med sina kunder.  
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Figurförteckning 

 

Figur 1.1 och 3.1 Maslows behovstrappa  

Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Wong, Veronica. Saunders, John (2008). Principles of 

marketing. 5th edition. USA, Pearson Prentice Hall.  

 

 
Figur 1.2 Hur män och kvinnor löser samma uppgift på ett köpcenter 

http://www.primepuzzle.com/leeslightest/shopping.html (bildkälla) Tillgänglig: 2012-05-29. 

Bilden är kopplad till den undersökning som återfinns beskriven i följande källa: 

Ridderstråle, Jonas & Wilcox, Mark (2008). Re-energizing The Corporation: How Leaders 

Make Change Happen. Jossey-Bass. [Elektronisk bok] Tillgänglig: 2012-04-11. 

 

 

Figur 3.2 Köpprocessen 
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marknadsföring, kundernas beteende och lokal konkurrens. Liber. 

http://www.primepuzzle.com/leeslightest/shopping.html
http://2.bp.blogspot.com/_gn5Y9Mv69Pk/R9-ZfC38hbI/AAAAAAAAACg/IlV_IrkCdvY/s1600-h/kvinna+man+i+butik.jpg
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Figur 3.3 Kommunikationsprocessen 

Gezelius, Carl & Wildenstam, Per (2011). Marknadsföring – Modeller och principer. 

Bonniers  Utbildning AB 
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Bilaga 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Detta är en undersökning om dina shoppingvanor när det gäller konsumtionen av kläder som du 

använder privat. Räkna alltså inte med eventuella arbetskläder. 

1. Vilket kön är du? 

 1. Man 

 2. Kvinna  

2. Hur gammal är du? ________ år 

3. Vad har du för civilstånd? 

 1. Singel 

 2. Förhållande 

 3. Sambo/Gift 

4. Hur mycket pengar lägger du på kläder varje månad? 

 1. Mindre är 1000 kr 

 2. 1000-2000 kr  

 3. Mer än 2000 kr 

5. Varför handlar du kläder? 

 1. Jag har ett behov. 

 2. Shopping är ett nöje. 

 3. Jag vill ha något nytt. 

 4. Shopping är ett tidsfördriv. 

6. Vad påverkar ditt val av butik? 

 1. Butiken har ett bra erbjudande. 

 2. Butiken har kända varumärken. 

 3. Butiken har bra pris på kläderna.  

 4. Butiken är lättillgänglig.  

 5. Jag har handlat där förut och blev nöjd. 

7. Handlar du alltid dina kläder i samma butiker? 

 1. Ja, självklart. 

 2. Ja, jag vet inte vart jag skulle kunna hitta andra erbjudanden som passar mig. 

 3. Nej, ombyte förnöjer.  

8. Hur ofta shoppar du? 

 1. Mindre än 1-2 ggr i månaden. 

 2. 1-2 ggr i månaden. 

 3. Mer än 1-2 ggr i månaden. 
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9. Hur många plagg köper du i genomsnitt varje gång du handlar i en butik? 

 1. 1 st 

 2. 2-4 st 

 3. 5 eller fler 

10. Vad är viktigast när du besöker en butik? Välj 2 alternativ. 

 1. Personalens bemötande. 

 2. Butikens uppbyggnad.  

 3. Att kläderna har en bra kvalité. 

 4. Att kläderna har ett bra pris.  

 5. Ordningen i butiken.  

 6. Ett brett sortiment. 

11. Vem av följande har störst påverkan på ditt klädval? 

 1. Du själv 

 2. Pojkvän/Flickvän 

 3. Vänner 

 4. Kändisar/Modeikoner 

 5. Tidningar och reklam 

12. När kommer du ut med mer kläder än det du gick in för att handla? 

 1. När jag har någon annan med mig.  

 2. När butikspersonalen är serviceinriktad.  

 3. Endast vid reor. 

 4. Det skulle aldrig hända, jag handlar bara det jag behöver. 

13. Vad är avgörande för om du uppfattar din köpupplevelse som positiv? Välj max 3 alternativ.  

 1. Att butiken hade det jag sökte.  

 2. Att butiken kunde erbjuda mer än bara det jag var ute efter.  

 3. Att butiken hade lockande erbjudanden.  

 4. Butikspersonalen var trevlig och serviceinriktad. 

 5. Att butiken hade öppettider som passade mig. 

 6. Butiksmiljön var tillfredsställande. 

 7. Butikens låg på rätt ställe.  

14. Med vem handlar du oftast dina kläder? 

 1. Ensam 

 2. Pojkvän/flickvän 

 3. Vänner 

 4. Annan 
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Bilaga 2   

Diagram med de sammanställda svaren i enkätundersökningen. Diagrammen kommer i samma 

ordning som frågorna är ställda i undersökningen.  
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Bilaga 3 

Frågor till fokusgruppen 

Varför handlar ni kläder? 

Hur upplever ni shopping? 

Hur ofta handlar ni kläder? Och när ni går in i en butik, hur ofta handlar ni något? 

Letar ni tills ni hittar det ni var ute efter eller ger ni upp? 

Hur mycket pengar spenderar ni på kläder varje månad? 

Hur många butiker går ni in i när ni handlar? 

Hur länge är ni inne i varje butik när ni handlar? 

När ni hittat det ni var ute efter går ni in i flera butiker eller är ni ”färdiga” då? 

Planerar ni era inköp eller handlar ni på impuls? I så fall, hur planerar ni? 

Jämför ni butiker och kläder med varandra innan ni handlar? 

Hur ofta köper ni det som ni provar i omklädningsrummet? 

Är pris och kvalitet viktigt när ni handlar? 

Hur viktigt är märket på kläderna? 

Köper ni ofta från samma butiker/varumärken och av vilken anledning väljer ni dessa? 

Vilka faktorer är viktiga i en butik ni besöker den? 

Tar ni ofta hjälp av personalen när ni handlar? 

Är det skillnad på det ni köper om ni handlar ensamma eller med någon? 

Vem handlar ni med? 
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