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Abstract	  	  

The Swedish clothing imports have increased dramatically and our society has become a 
society where we “buy and toss” instead of “wear out and toss”. The increase in clothing 
consumption is a controversial social issue and fashion is a perishable product that is quickly 
updated. A wide range of clothes together with low prices encourages customers to make 
impulsive purchase and make it complicated for the customer to do conscious purchase.  

In this study, we will start from a model of the buying decision process made of Armstrong 
and Kotler. This model consists of five steps, which includes the entire process. The first step 
is recognition of a need which is followed by information search and further by evaluation of 
alternatives. The next step is purchase decision and at last the customers evaluation of the 
product and post purchase behavior. Observational studies show that many consumers 
purchase clothes without following the steps that exists in many classic models about the 
buying decision process. 

This study clarifies the extent of the contemporary woman's buying decision process when 
clothing at low pieces is purchased. Links is drawn between different types of buying decision 
processes and buying habits in the consumption of low-priced clothes. This study suggests 
that all five steps in the buying decision process by Armstrong and Kotler do not always 
occur. The majority of the individuals who participated in the survey have gone through a 
buying decision process in which all of the steps are being followed but only in a little extent. 
The study shows that the first step in the buying decision process is identified only as a need 
to consume. The majority of the women who took part of the survey had a need to constantly 
renew their wardrobe. This change in buying behavior has an important link with the 
overconsumption of clothing that exists in the contemporary society.  

 

Keywords: Buying decision process, brand loyalty, needs, low price, overconsumption, value, 
retail, experience, consumer behavior 
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Sammanfattning	  

Den svenska klädimporten har ökat dramatiskt och vårt samhälle har förändrats till ett 
konsumtionssamhälle där vi shoppar efter ”köp och släng” istället för ”slit och släng”.  Den 
ökade klädkonsumtion är ett omdiskuterat samhällsproblem och mode är en färskvara som 
uppdateras i en allt snabbare takt. Ett stort utbud tillsammans med de låga priser som 
klädmarknaden är uppbyggd av uppmuntrar till impulsköp vilket gör det allt svårare för 
kunden att fatta medvetna köpbeslut.  
 
I denna studie kommer vi att utgå från Armstrong och Kotlers modell av köpbeslutprocessens 
som är uppbyggd av fem steg som innefattar hela processen. Första steget är att ett behov 
upptäcks vilket följs av informationssökning därefter sker utvärdering. Det följande steget 
handlar om att ett köpbeslut fattas och slutligen utvärderas köpet av konsumenten.  
Observationsstudier visar att många konsumenter inhandlar kläder utan att följa de steg som 
presenteras i många klassiska köpbeslutmodeller. 
 
Undersökning klargör omfattningen av den nutida kvinnans köpbeslutsprocess när 
konfektionsvaror till lågpris införskaffas. Kopplingar dras mellan olika typer av 
köpbeslutsprocesser och köpbeteenden till konsumtion av lågprisvaror. Avslutad studie tyder 
på att samtliga fem steg i köpbeslutsprocessen av Armstrong och Kotler inte alltid 
förekommer dock har majoriteten av de individer som deltog i undersökningen gått igenom en 
köpbeslutsprocess där alla steg funnit med men endast i en liten utsträckning. Studien visar på 
att i köpbeslutsprocessens första steg identifieras enbart ett behov av att konsumera hos de 
allra flesta av de kvinnor som deltog och många kvinnor har ett behov av att ständigt förnya 
sin garderob. Detta förändrade köpbeteende har en betydelsefull koppling till den 
överkonsumtion av konfektionsvaror som råder i dagens samhälle. 
 

Nyckelord: Köpbeslutsprocess, varumärkeslojalitet, behov, lågpris, överkonsumtion, värde 
detaljhandeln, upplevelse, konsumentbeteende   
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1. Inledning	  

1.1. Problembakgrund	  
 

Ändå fram till 1960-talet har kläder haft en lång livscykel. Det var vanligt att kläder gick i arv 
och begagnade kläder förekom i stor utsträckning. Kläder lagades, lappades och stoppades, 
allt för att plaggen skulle kunna användas längre. Att ha lappade klädesplagg var ingen skam 
utan att bära sina kläder in i det sista var en självklarhet (Konsument föreningen Stockholm 
2011-04-04). 

Idag har kläder ett lågt värde i våra ögon och fullt användbara plagg slängs med motivet att vi 
tröttnat. Vårt samhälle har förändrats till ett konsumtionssamhälle där vi shoppar efter ”köp 
och släng” istället för ”slit och släng”.  Den svenska klädimporten har ökat med 40 % mellan 
åren 2002 till 2009 och idag importeras 300 000-350 000 ton textilier till Sverige vilket 
motsvarar ca 15 kilo nya textilier per person och år (Fria Tidningen 2011-04-08). Den ökade 
klädkonsumtion är ett omdiskuterat samhällsproblem. Mode är en färskvara och butiker 
uppdaterar sitt sortiment i en allt snabbare takt. Detta innebär att konsumenter inte vågar 
riskera att en modevara inte finns kvar om de väntar med sitt köpbeslut utan istället 
införskaffas plagget i stor utsträckning omedelbart för att kunna följa det kortlivade modet. 
Då plagg även i många fall har ett lågt pris inbjuder detta till ett allt snabbare köpbeslut och 
därmed en förändrad köpbeslutsprocess (GP 2009-09-22). Vi skapar en identitet och en 
livsstil genom att köpa produkter som kan återspegla vår personlighet (GP 2011). Att handla 
kläder är idag jämförbart med att köpa smågodis och shopping har blivit mer likt ett 
fritidsintresse som grundar sig på kortsiktig tillfredställelse (SvD 2011-04-04).  

Den dramatiskt ökningen av vår klädkonsumtion har resulterat i att allt mer kläder slängs 
(Svenska Dagbladet 2011-04-07). En undersökning visar att vi årligen slänger 70 000 ton 
kläder och textilier i våra hushållssopor i Sverige vilket motsvara 8 kilo per person varje år. 
Av de kilona som resterar från de 15 kilo vi årligen införskaffar visar studier på att vi skänker 
ungefär hälften till välgörenhet och den andra halvan ryms uppskattningsvis i garderober eller 
göms undan på vinden (Konsument föreningen Stockholm 2011- 04-04). Dessa siffror belyser 
ett köpbeteende där vi konsumerar mängder av kläder som endast används ett par gånger 
innan vi tröttnar och sedan på ett eller annat sätt gör oss av med plaggen (SvD 2011-04-05).   

I artikeln ”Ett år utan shopping” berättar SvD:s Sofia Hedström om hur hon gav upp att 
handla kläder i ett helt år. Artikeln jämför dagens mode med matkonsumtion då det ur en 
synvinkel har mycket gemensamt. Råvarorna odlas fram och priserna är i många fall allt för 
låga vilket innebär en överkonsumtion som resulterar i utarmade åkrar och oacceptabla 
arbetsförhållanden. De stora klädkedjorna jämförs med McDonald’s då de billiga kläderna 
precis som maten saknar näringsinnehåll och mättar enbart för stunden (SvD 2011-04-04). 
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Med allt fler lågprisbutiker som erbjuder det senaste modet och nyheter varje vecka är det 
svårt att låta bli att shoppa. Att köpa nya kläder har för Sofia som för så många andra blivit ett 
fritidsintresse och ett sätt att umgås med vänner. Plötsliga humörsvängningar gjorde det klart 
att hon använt shopping som en form av terapi för att klara sig igenom jobbiga perioder. 
Genom sin shoppingdetox som innebar att inte konsumera kläder märkte hon av sitt beroende 
av konsumtion och hur svårt det till en början var att leva utan sina konsumtionskickar. 
Shopping har blivit 2000-talets populäraste fritidsintresse vilket har genererat i 
överkonsumtion och i ett allt växande miljöproblem (SvD 2011-04-04). 

En studie som konsumentföreningen Stockholm har utfört visar att 47 % uppger att de inte är 
medvetna om att klädproduktionen belastar vår miljö. Av undersökningen framgick även att 
mer än hälften av svenska folket köper nya kläder varannan månad eller oftare vilket främst 
var kvinnor i åldrarna 16-29 år. Var femte deltagare uppger även att den vanligaste orsaken 
till att man gör sig av med kläder är att man tröttnat (Konsument föreningen Stockholm 2011-
04-04). 

1.2. Problemdiskussion	  
 

Ett stort utbud tillsammans med de låga priser som klädmarknaden är uppbyggd av 
uppmuntrar till impulsköp och gör det allt svårare för kunden att fatta medvetna köpbeslut 
(GP 2009-09-22). Dagens konsumenter påverkas av flera olika externa faktorer då ett 
köpbeslut skall tas. Gränsen mellan de attribut den enskilda individen önskar och de attribut 
samhället trycker på oss blir allt tunnare. Alla de intryck en individ tvingas bearbeta dagligen 
sätter spår för hur vi som individer konsumerar och fattar beslut. Marknaden erbjuder en 
mångfald av olika varumärken och information till konsumenten om enskilda produkter blir 
allt mer omfattande vilket innebär att det individuella köpbeslutet blir alltmer komplext 
(Granot, Greene & Brashear 2008).  
 
En köpbeslutsprocess kan beskrivas i flera steg och kunden kan behöva beakta en mängd 
olika faktorer innan ett köpbeslut kan tas. Det finns ett flertal olika köpbeslutprocesser som 
beskriver hur konsumenter går till väga då köpbeslut fattas. Denna studie kommer att utgå 
ifrån Armstrong och Kotlers modell om köpbeslutprocessens som är uppbyggd av fem steg 
som innefattar hela processen kring köpbeslutet. Första steget är att ett behov upptäcks vilket 
följs av informationssökning, därefter sker utvärdering vilket följs av att ett köpbeslut fattas 
och slutligen utvärderas köpet av konsumenten.   
 
En del konsumenter beaktar många olika aspekter och behöver mer tid på sig för att kunna 
fatta ett köpbeslutet medan andra handlar kläder mer impulsivt. Observationsstudier visar att 
många konsumenter handlar kläder utan att följa de steg som presenteras i många klassiska 
köpbeslutmodeller (Granot et al 2008). Hur kommer det sig att vi som konsumenter ibland 
kan basera vårt köpbeslut på en mängd olika aspekter för att vid andra tillfällen helt ifrån gå 
denna process och ta ett impulsivt köpbeslut? En anledning kan hypotetiskt vara att vi som 
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konsumenter inte alltid vill ha sträng kontroll över våra köpbeslut utan att vi istället får en 
kick av att impulsköpa kläder. I undersökningen kommer även att studeras om ett lågt pris på 
en konfektionsvara påverkar omfattningen av köpbeslutprocessen.  
 
En fråga som ställes är om vår ökade klädkonsumtion grundar sig i att vi fattar allt 
kortsiktigare och mer impulsiva köpbeslut. Kopplingar och jämförelser till Armstrong och 
Kotlers köpbeslutsmodell kommer att studeras för att se om en kortare beslutsprocess är mer 
utmärkande för inköp av konfektionsvaror till låga priser. Konfektionsvaror innebär 
fabriksmässigt tillverkade kläder (Svenska Akademiens ordbok 2007). I undersökningen 
utreds hur svenska kvinnliga konsumenter fattar köpbeslut vid konsumtion av 
konfektionsvaror samt om det finns ett samband mellan dagens köpbeslutprocess och 
klädkonsumtionens dramatiska ökning.     

Tidigare studier visar att män spenderar 42 procent mindre på kläder och skor än kvinnor. 
Kvinnor i åldern 20–49 spenderar mest (Konsument föreningen Stockholm  2011). En 
individs kön påverkar hur köpbeslutsprocessen ser ut. Med utgångspunkt i biologiska 
förutsättningar finns skillnader mellan vilka olika typer av produkter de olika könen 
eftersträvar och känner tillgivenhet för (Mitchell & Walsh 2006). Med anledning av att det 
finns påtagliga skillnader mellan män och kvinnors shoppingmönster samt att kvinnor står för 
den betydligt större delen av inköpen av konfektionsvaror kommer studien fokusera på den 
kvinnliga köpbeslutsprocessen. 

1.3. Problemformulering	  

1.3.1. Huvudfråga	  
 

Ger modellen köpbeslutsprocessen en sann bild av den nutida kvinnliga konsumentens 
köpbeslutsprocess för konfektionsvaror till låga priser? 

1.3.2. Delfrågor	  
 

• Går de fem stegen i modellen” köpbeslutsprocessen” att applicera på kvinnans 
köpbeslutsprocess av konfektionsvaror till låga priser idag?  

• Vilka faktorer utöver pris påverkar köpbeslutsprocessen av konfektionsvaror för 
kvinnliga konsumenter?  
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1.4. Syfte	  
 

Studiens syfte är att utforska vilka viktiga faktorer som påverkar hur köpbeslut av 
konfektionsvaror fattas av kvinnor. Syftet med studien är att kartlägga och diskutera 
eventuella skillnader mellan den valda teoretiska köpbeslutsprocessen och 
köpbeslutsmodellen för de kvinnliga kunder som köper konfektionsvaror i en låg prisklass 
idag. 

Utifrån kundens perspektiv har studien till avsikt att göra den enskilda konsumenten 
medveten om hur externa faktorer och personliga egenskaper samt förutsättningar påverkar 
den enskilda individens köpbeslutprocess och köpvanor. 

1.5. Avgränsning	  
 

Beslut om att köpa en vara, välja ett substitut eller att avstå ifrån ett köp är en process 
konsumenter står inför i stor utsträckning dagligen. I denna studie har en avgränsning gjorts 
till detaljhandeln av konfektionsvaror för att få en konkret marknad att studera samt en 
specifik beslutssituation att utforska. Köpbeslutsprocessen skiljer sig beroende på vilken typ 
av produkt som ska införskaffas men en generalisering har gjorts till att alla typer av 
klädinköp involverar en liknande köpbeslutprocess för konsumenten. Vidare har vi valt att 
välja bort e-handel butiker ifrån studien med anledning av att köpbeslutsprocessen då 
konfektionsvaror konsumeras via internet skiljer sig avsevärt ifrån köpbeslutprocessen som 
konsumenten står inför i fysiska butiker. 



	  

	  

9	  

2. Teoretisk	  referensram	  

2.1. Köpbeslutsprocessen	  	  
 

Köpprocessmodellen enligt Armstrong och Kotler förklarar att ett köpbeslut kan kategoriseras 
i fem olika steg som innefattar hela processen ifrån att ett behov upptäcks till det att kunden 
utvärderar köpet. Efter att ett behov skapas söker konsumenten information för att därefter 
sedan kunna utvärdera olika alternativ. Genom konsumentens utvärdering fattas ett köpbeslut 
och efter denna handling reflekterar slutligen konsumenten över köpet. Modellen förklarar 
den köpprocess som en konsument går igenom vid varje enskilt köp. Det är viktigt att 
understryka att vid rutininköp baserade på vana eller märkeslojalitet kan några steg förkastas 
eller i vissa fall kan några steg omkastas till en annan ordning (Armstrong & Kotler 2006). 
Köpbeslutsprocessen av modevaror innebär att konsumenten står inför en ny och komplex 
köp situation vid varje nytt inköp. För att öka förståelsen och omfattningen av 
köpbeslutsprocessens olika steg har kopplingar gjorts till andra studier samt teoretiska 
modeller. Denna utökade och mer ingående modellen av köpbeslutsprocessen skapar en 
stabilare grund inför studiens undersökning och genererar i ett bättre analysunderlag.   

  
Bild 1: Köpbeslutsprocessen (Armstrong & Kotler 2006). 

2.1.1. Ett	  behov	  upptäcks	  -‐	  Steg	  1	  
 

Det finns två orsaker till att ett behov uppstår. En anledning är inre stimuli som exempel 
innebär hunger och törst som ger upphov till behov av att äta och dricka. Den andra 
anledningen är yttre stimuli som betyder att ett behov kan skapas utifrån exempel en 
reklamkampanj eller genom inspiration ifrån en butik vilket kan resultera i att man köper ett 
nytt klädesplagg (Kotler & Armstrong 2006). 

Modellen Maslow´s behovshierarki ger en mer ingående förklaring för hur olika behov 
framkommer. Denna modell har som syfte att visa hur individer blir motiverade av ouppfyllda 
mål och förklara i fem nivåer hur människor prioriterar sina behov. Modellen introducerades 
1943 i artikeln ”A Theory of Human Motivation” skriven av den amerikanske psykologen 
Abraham Maslow. Den pyramidformade modellen är uppbyggd med de mest primära 
behoven i botten till de minst primära behoven i toppen. Genom behovshierarkin eftersträvade 
Maslow att förklara varför individer drivs av olika behov vid olika tidpunkter. Den primära 
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idén är att behoven på den lägre nivån måste vara uppfyllda innan individen rör sig uppåt i 
modellen (Abraham Maslow 2009). Drivkraften bakom ett köpbeslut bygger i de flesta fall på 
att ett problem identifieras och ett otillfredsställt behov uppstår. En del produkter återfinns 
enbart på en nivå i hierarkin medan andra produkter måste uppfylla flera behov på olika 
nivåer för att ett köp ska genomföras (ALMI Företagspartner AB, 2011). 

Fysiskt välbefinnande 

På den lägsta nivån i modellen finns individens fysiologiska och primära behov som de flesta 
däggdjur på jorden delar att ha som mål att uppfylla. Detta är behov som hunger, törst och 
sömn. Att få dessa behov tillfredsställda är i många fall avgörande för att hålla sig levande. 
Inom konsumtion av konfektionsvaror skulle behov på denna nivå kunna tillfredsställas 
genom inköp av kläder av rent överlevnads skäl som exempelvis skydda sig mot extrem kyla. 

Trygghets behov 

En nivå upp finns behov som utgörs av att individen vill känna sig trygg och säker. Det kan 
handla om att bo i ett säkert område, ha ett arbete, vara försäkrad eller ha finansiell trygghet. 
För att tillfredsställa dessa behov är individer beredda att avstå från vissa inköp för att 
säkerställa möjligheten till konsumtion även i framtiden. 

Sociala behov 

Som en utveckling av trygghetsbehovet vill individen i denna nivå vara en del av en 
gemenskap och uppnå sociala behoven som kärlek och vänskap. För att vara omtyckt och 
accepteras av en grupp är vi i vissa fall beredda att ge upp att känna frihet och integritet. Att 
handla kläder som tillhör ett visst varumärke eller en viss kategori kan betyda att dessa behov 
uppfylls (ALMI Företagspartner AB 2011). 

Uppskattnings behov 

Då individer känner tillhörighet vill de även känna uppskattning, finna självförtroende och 
vinna respekt ifrån andra individer i sin omgivning. Denna nivå i hierarkin brukar 
kategoriseras i interna drivkrafter och externa drivkrafter. Interna drivkrafter innefattar 
självkänsla, prestation samt självrespekt och till externa drivkrafter räknas rykte och 
erkännande. Genom att allt oftare köpa nya kläder och förnya vår garderob försöker vi 
individer förbättra våra chanser till att få uppmärksamhet och på så sätt uppnå bättre 
självförtroende (Abraham Maslow 2009).  

Självförverkligande 

I toppen av hierarkin finns behovet av självförverkligande som uppnås genom att utvecklas, 
skapa och experimentera. Till skillnad från de övriga nivåerna kan dessa behov aldrig bli 
fullständigt tillfredsställda och enligt Maslow är det endast en liten del av samtliga individer 
som når till självförverkligandet (Armstrong & Kotler 2006).  
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Bild 2: Maslow´s Behovspyramid (Armstrong & Kotler 2006). 
 
Kvinnor är mer modemedvetna än män och tycker om att följa trender och uppdatera sin 
garderob efter det senaste modet. Kvinnor får i större utsträckning en lyckokänsla i samband 
med shopping jämfört med män och tycker att det är roligt och spännande att inhandla ett nytt 
klädesplagg (Mitchell & Walsh 2006). Med anledning av att kvinnor är medvetna om trender 
samt eftersöker dessa kan en koppling dras till köpbeslutsmodellens första steg. Behovet av 
att följa en ny trend väcks i det första steget då exempelvis individen tittar i en tidning eller på 
reklam. Genom kvinnors trendmedvetenhet inom mode befinner sig kvinnor allt oftare i ett 
behovsstadium till kläder i köpbeslutsprocessen än män med anledning av att de generellt 
gillar att inspireras av mode mer än män.    

2.1.2. Informationssökning	  –	  Steg	  2	  
 

Köpbeslutsprocessen baserat på olika typer av varor innebär olika grad av 
informationssökning. Om en konsuments behov är starkt och en produkt som kan uppfylla 
behovet är nära är det sannolikt att konsumenten införskaffar produkten utan en omfattande 
informationssökning. Är fallet det motsatta kan behovet lagras i minnet och istället kan 
konsumenten söka information om hur behovet kan uppfyllas. För att få mer information om 
en produkt finns flera olika sätt att gå tillväga exempel personliga kontakter, kommersiella 
källor (reklam, säljpersonal), sociala källor (massmedia) och experimentella källor (testa 
produkten). Det mest effektiva sättet är att samla information genom personlig service men 
vanligast är märkbart information ifrån kommersiella källor. Genom att konsumenten söker 
information blir kunden medveten om varumärken och får kunskap om produkten (Armstrong 
& Kotler 2006).  

 
En faktor som påverkar informationssökningen är tiden. Beroende på hur en konsument ser på 
tid och hur lång respektive kort tid konsumenten lägger på informationssökning påverkar 
köpbeslutsprocessen (Solomon 2011). Forskare vid Exeters universitet i Storbritannien har 
undersökt skillnader mellan kvinnor och mäns konsumtionsmönster. Studien påvisar 
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skillnader i uthållighet samt shoppingmönster. Kvinnor kan generellt shoppa i 100 minuter 
innan de behöver en paus tillskillnad ifrån män som vill ta en paus efter bara 72 minuter 
(Wegerup 2003). Detta innebär att kvinnor lägger mer tid på informationssökning än män. En 
annan indikator på att så är fallet är kvinnans trendmedveten inom mode jämfört med mannen. 
Ökad trendmedvetenhet kan kopplas till att kvinnor ägnar mer tid inom steget 
informationssökning. Genom detta sätt blir de dessutom mer medvetna om varumärken 
(Mitchell & Walsh 2006). 

2.1.3. Utvärdering	  –	  Steg	  3	  
 

Konsumenten bildar sig en egen uppfattning om olika varumärken. Utifrån detta samt utifrån 
kundens personlighet och den specifika köpbeslutsituationen fattar kunden ett köpbeslut. 
Steget om utvärdering av olika alternativ är mycket komplex. I vissa fall gör den enskilda 
konsumenter beräkningar kring de olika alternativen samt vänder sig till vänner om råd för att 
i andra fall helt frångå detta resonemang och själv fatta ett köpbeslut impulsivt. I många fall är 
det svårt att erhåll samtliga attribut som konsumenten önskar på en enskild produkt vilket 
resulterar i att konsumenten tvingas välja det eller de attribut som anses viktigast för att kunna 
basera sitt köpbeslut på dessa egenskaper (Armstrong & Kotler 2006).       

Tidigare undersökningar visar på att butiksmiljön spelar en viktig roll i kundens 
köpbeslutsprocess (Granot et al 2008). Butiker är uppbyggda och inredda på olika sätt för att 
ge kunden en shoppingupplevelse samt för att kunden lättare ska kunna fatta ett köpbeslut 
(Solomon 2011). Hårdare konkurrens om konsumenten ökar vikten av att utforma butiker på 
ett sätt som får kunden att återkomma. Ett exempel på en typ av utformning av en butik är att 
förvandla den till en miljö som får kunden att tankemässigt transporteras till en fantasivärld. 
Teman som djur och natur ger en känsla av att befinna sig utomhus och att inreda butiken i 
rymdens tecken ökar upplevelsen för kunden. Ett annat exempel är att förvandla en butik till 
ett vardagsrum där kunden kan trivas, slappna av och umgås vilket är en populär strategi som 
kan ge kunden en känsla av att butiken är som ett andra hem. Syftet är främst att locka in 
kunden i butiken för att därefter förmedla känslan av att vilja stanna kvar samt återkomma 
(Solomon et al 2010).  

Precis som produkter har butiker en ”personlighet” eller image, vissa butiker har betydligt 
starkare än andra. Några av de viktigaste faktorerna som formar butikens image är var butiken 
är belägen, produktexponering och säljpersonalens kunskap samt hur personalen trivs på sitt 
jobb. Det är viktigt att dessa faktorer verkar tillsammans på ett sätt som ger kunden ett gott 
helhetsintryck. Med hjälp av tre dimensioner närmare bestämt färg, musik och doft kan 
känslor väckas hos butikens besökare. Ljussättning är en faktor som kunden oftast inte tänker 
på men som påverkar köpbeslutet. Norma Kamali är en klädesdesigner som placerade lysrör 
med rosa ljus i provrum med syfte att reducera kunders rynkor och blemmor när de speglar 
sig. Detta resulterade i att butikens kvinnliga kunder var mer öppna för att pröva och 
dessutom införskaffa butikens badkläder (Solomon et al 2010). Butikens inredning påverkar 



	  

	  

13	  

inte bara köpbeslutet utan även vad konsumenten väljer att handla. Genom studier har 
följande samband påträffats. De kunder som är nöjdast fem minuter efter att de lämnat butiken 
är oftast de som spenderat mest tid och pengar i butiken (Solomon et al 2010).  

Kvinnor ser en shoppingrunda som ett nöje och 80 % av de kvinnor som undersökningen 
innefattar vill gå till flera olika butiker, jämföra varor och priser samt fundera över vilket 
köpbeslut som ska fattas till skillnad ifrån männen som främst går till den butik som har varan 
och köper den direkt (Wegerup 2003). Detta innebär att kvinnor utvärderar alternativ på ett 
mer invecklat sätt än män. Kvinnor föredrar dessutom att utföra sin shopping i grupp och när 
de shoppar tillsammans med andra kvinnor resulterar detta i en ökad konsumtion jämfört med 
om de hade varit ensamma eller med en man. Kvinnor i sällskap med andra kvinnor stannar 
längre i butiken och har högre genomsnittsköp. Studier visar även på att kvinnor prövar mer 
kläder än män men att de köper en betydligt mindre andel av de plaggen som prövas jämfört 
med män (Undehill 2011). Detta påvisar kvinnors benägenhet till att utvärdera olika 
alternativ.  

2.1.4. Ett	  köpbeslut	  fattas	  –	  Steg	  4	  
 

Efter att konsumenten värderat alternativ och beslutat sig för att genomföra ett köp fattas ett 
köpbeslut till den mest önskade produkten och varumärket. I detta steg kan två olika faktorer 
komma emellan valet av produkt och det faktiska köpbeslutet. Den ena faktorn innebär andras 
värderingar och den andra är oväntade händelser som exempel personliga ekonomiska 
aspekter (Armstrong & Kotler 2006).   

För att öka förståelsen för hur köpbeslutet fattas är det av stor vikt att studera de grunder som 
ett köpbeslut kan fattas på. Enligt Solomon (2011) finns tre olika typer av köpbeslut. 

Köpbeslut genom utökad problemlösning 

Beslut som grundar sig i en utökad problemlösning är den typ som ligger närmaste ett 
traditionellt beslutfattande. Här handlar det i de flesta fall om beslut som rör vår 
självuppfattning och som innefattar en känsla som indikationer på ett risktagande. I denna 
situation eftersträvar individer att söka mycket information dels genom det egna minnet och 
dels egna upplevelser. Även externa källor som exempel internet används vid denna 
informationssökning. Därefter analyseras samtlig information och vägs gentemot olika 
produktalternativ för att individen ska kunna nå ett köpbeslut. 

Köpbeslut genom begränsad problemlösning 

Begränsad problemlösning är enklare och innebär att individen har svårt att finna motivation 
till att söka all information eftersträvades i förgående alternativ. Här används istället ett 
enklare beslutsunderlag för att genomföra ett val. I denna informationssökningsprocess 
används genvägar som generella riktlinjer. 
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Vanemässiga köpbeslut 

De båda ovanstående alternativen innebär någon sorts informationssökning samt 
överläggning. Ett köpbeslut som bygger på vana involverar lite medvetenhet kring 
köpbeslutsprocessen. Rutinmässiga inköp innebär i stor utsträckning att medvetenheten kring 
köpet inte infinner sig förrän varan plockas upp ur kassen. Dessa köpbeslut utan kontrollerad 
medveten brukar inom forskning bemärkas shopping genom automatik. 

Kvinnor tänker mer på kvalitetsaspekter än män när de fattar ett köpbeslut. Det är mer troligt 
att de kvinnor som efterfrågar kvalitet väljer att köpa etablerade, välkända och nationella 
varumärken. Varumärke innebär strategiska processer som ett företag använder för att försöka 
skapa och upprätthålla ett mervärde till en produkt, service, organisation etc. (Solomon et al. 
2010). En studie visar även på att kvinnor är mer märkeslojala än män som i större 
utsträckning tenderar att byta varumärken. Att ha mycket tid är även sammankopplat med att 
byta varumärken oftare än de som har mindre tid som generellt är mer märkeslojala (Mitchell 
& Walsh, 2006).  

Inaktivitet innebär att ett inköpsmönster bygger på en vana exempelvis att vi köper ett 
speciellt varumärke med anledning av att vi brukar köpa varor ifrån varumärket. Denna typ av 
inköp kräver en mindre ansträngning av oss än om vi skulle pröva att köpa ett annat 
varumärke som vi inte känner oss lika bekanta med. Om en produkt ifrån ett annat varumärke 
upptäcks vara billigare eller mer lättillgänglig är sannolikheten stor till att kunden byter 
varumärke. En konkurrent eller ett nystartat varumärke kan genom olika verktyg som exempel 
marknadsföring vinna över inaktiva kunder till sin sida ifrån det konkurrerande varumärket 
(Solomon et al. 2010).    

2.1.5. Värdering	  av	  köp-‐	  Steg	  5	  
 

Efter att konsumenten har införskaffat en produkt bildar sig kunden en uppfattning utifrån 
sina förväntningar om hon är nöjd respektive onöjd med inköpet. Är kunden nöjd är det mer 
troligt att kunden blir lojal till varumärket samt sprider ett gott ord om varumärket till andra 
konsumenter (Armstrong & Kotler 2006).  

En slutsats av nutidens konsumtionsmönster i västvärlden är att konsumenter inte längre 
enbart köper produkter efter den funktion de har utom snarare för vilken mening och 
betydelse produkterna har för den enskilda individen. Det är denna betydelse som den 
specifika produkten har för individer som avskiljer just den produkt som införskaffas ifrån 
andra liknande produkter. Varumärket är i stor utsträckning den viktiga skillnaden som 
utmärker varan ifrån liknande produkter. Konsumenter blir lojala till de varumärken som de 
som enskilda individer kan identifiera sig med. Då kunden får en upplevelse i butik samt blir 
nöjd med sitt köp påverkas kundens relation till butiken vilket främjar sannolikheten till att 
kunden kommer tillbaka till varumärket butiker och fattar nya köpbeslut (Solomon et al. 
2011).  
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Varumärkeslojalitet kan liknas vaneinköp men med en djupare samhörighet. 
Varumärkeslojalitet beskriver ett upprepat köpbeteende som reflekterar ett medvetet val att 
fortsätta att köpa varor ifrån ett visst varumärke samt att kunden känner en positiv attityd 
gentemot varumärket. Denna positiva attityd skiljer ett lojalt köpbeteende ifrån ett inaktivt 
köpbeteende som mestadels basera på en vana. Varumärkeslojalitet är ofta sammankopplat 
med att varumärket har funnits en längre tid samt att varumärket är väletablerat och väl 
marknadsfört. I många fall känner varumärkets lojala kund även en känslomässig 
sammankoppling till varumärket och varumärket kan hjälpa till att stärka kundens självbild 
(Solomon et al. 2010). Varumärken hjälper konsumenten att navigera till de produkter som 
kunden ser utökade fördelar med. Ett varumärke kan även förmedla kvalitet och en kund som 
är nöjd och lojal till ett varumärke litar på att de alltid får bra kvalitet då de inskaffar varor 
ifrån varumärket vilket i sin tur gynnar företaget ekonomiskt (Armstrong & Kotler 2006). 
Studier visar att kvinnor även influerar sina barn, i synnerhet sina döttrar, att välja samma 
varumärke som de själva är lojala till (Granot et al. 2008). 
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3. Metod	  
	  

Fokus i undersökningen ligger på att samla in data och få information om den svenska 
kvinnans köpbeslutsprocess vid inköp av konfektionsvaror till låga priser. Två butiker med 
liknande prisklasser i det lägre segmentet har valts ut, H&M och Gina Tricot. H&M erbjuder 
mode och kvalitet till bästa pris (H&M 2011) och Gina Tricot erbjuder trendinriktat mode för 
lite pengar (Gina Tricot 2011). Valet av ovanstående butiker bygger på att de är två stora 
aktörer på den svenska marknaden som erbjuder kläder i lägre prisklassen till kvinnor i alla 
åldrar. Butikerna har en likartad affärsidé som är inriktad på att erbjuda kunderna produkter 
till låga priser och båda butikerna uppmanar sin kund till impulsköp. Genom detta val av 
butiker kan studien få ett urval som innefattar kvinnliga konsumenter som prioriterar att 
handla konfektionsvaror billigt samt har ett frekvent shoppingmönster.  

För att uppnå syftet med undersökningen krävs att de individer som deltar har genomgått en 
köpbeslutsprocess och köpt en vara i den aktuella butiken. Med anledning av detta är det 
lättast att tillfråga individer direkt efter att de lämnat butiken och har genomfört ett köp. En på 
stan intervju är därmed den metod som tillämpas vilket är en kvantitativ metod. En kvantitativ 
undersökning har en strukturerad form och utgångspunkten är förutbestämd samt begränsar 
undersökningen och utgörs dess ramverk. Denna metod fungerar bra då målet är att undersöka 
teorier (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). Kvantitativ data består av 
operationaliserade variabler på ordinal-, intervall- eller kvotskalenivå och syftet är i regel att 
åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap (Johannessen & Tufte, 2003). 

Då det är svarspersonerna själva, deras tankar och handlingar som ligger till grund för 
undersökningen används en respondentundersökning. Målet är att kunna finna ett mönster i de 
svar som samlas in och därmed ställs samma frågor till samtliga svarspersoner (Esaiasson et 
al. 2007).  

När en på stan intervju genomförs är respondenten ofta stressad samt befinner sig i en 
ansträngd miljö vilket kan påverka studiens resultat. Med anledning av detta är det 
fördelaktigt att välja en relativt enkel intervjuform. Fördelen med en på stan intervju är att 
undersökningen går relativt snabbt att genomföra, är enkel, kräver inget kapital och resulterar 
i hög svarsfrekvens (Christensen et al. 2001). 

Målet med studien är att kunna analysera hur köpbeslutsprocessen ser ut samt vilka faktorer 
som påverkar processen vilket gör en kvantitativ undersökning passande. Genom valet av en 
kvantitativ metod kan bakomliggande faktorer lyftas fram och processer till det valda 
fenomenet. En kvantitativ undersökning bygger på hårda data och ger ytlig information med 
begränsad förståelse i jämförelse med kvalitativ data.  Kvantitativ data innebär även en 
förhållandevis liten flexibilitet (Johannessen & Tufte 2003). Detta påverkar vår studie på ett 
sätt som gör att det är svårt att nå ett djup, men då studie söker en generell bild av hur 
kvinnliga köpbeslutsprocessen går till inom låga prisklasser påverkas resultatet ändå inte 
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märkbart. Eftersom studiens målpopulation är av stor omfattning och innefattar alla kvinnliga 
konsumenter av konfektionsvaror är en kvantitativ metod mest lämpad för studien. En 
kvalitativ metod hade passat bättre för en studie av en mindre målpopulation. 

3.1. Urval	  
 

Undersökningens målpopulation är samtliga kvinnliga konsumenter i Sverige som 
regelbundet handlar konfektionsvaror. I studien har kvinna definierats som ålder 13 år och 
uppåt. Konsumenter av det kvinnliga könet under 13 år ingår till följd av detta inte i studiens 
målpopulation.  

Med anledning av att population består av ett mycket stort antal analysenheter är det omöjligt 
att inkludera samtliga enheter i undersökningen och en totalundersökning är därför att 
utesluta. Ett icke sannolikhetsurval har tillämpats då samtliga enheter i urvalen inte har en 
känd chans att delta i undersökningen (Christensen et al. 2001). 

Den typ av icke sannolikhetsurval vi tillämpat är påstana urval. Detta val grundar sig i att vi 
behöver befinna oss ” på stan” utanför de butiker där vår målpopulation rör sig. Det aktuella 
påstana urval består av de kvinnliga konsumenter som genomgått en köpbeslutsprocess som 
avslutats med ett inköp av en konfektionsvara i någon av de butiker som undersöks under de 
två dagar då studien äger rum. Denna typ av urval innebär inte att ett visst antal av en speciell 
typ av individ undersökts utan att de konsumenter som handlat i den valda butiken tillfrågas 
att delta i undersökningen (Christensen et al. 2001).  

Urvalet består av sammanlagt 80st individer där 40st svarspersoner väljs ut utanför Gina 
Tricot och 40st väljs ut utanför H&M. Eftersom samtliga konsumenter som blir tillfrågade 
med sannolikhet inte kommer acceptera att delta i undersökningen är det omöjligt att utför ett 
urval på ett systematiskt eller stratifierat sätt (Esaiasson et al. 2007).  

Ett annat sätt att nå vårt urval hade kunnat vara genom att av någon typ av kundregister få 
kontakt med varumärkets kunder. Att använda sig av någon typ av register hade medfört att 
de individer som deltar i undersöker inte skulle intervjuas direkt efter att de genomgått en 
köpbeslutsprocess. Detta skulle göra det svårt för individen att komma ihåg hur 
köpbeslutsprocessen gått till kring deras senaste köp i butiken vilket skulle ge oss felaktig 
information samt ett större bortfall kring vissa frågor.  

3.2. Enkät	  och	  undersökning	  
 

Frågeundersökning i intervjuadministrerad enkätform är den typ av undersökning som studien 
bygger på. Fördelar med en intervjuadministrerad enkät är att det finns möjlighet att påverka 
hur enkätens frågor uppfattas och ge en djupare förklaring samt upprepa frågor vid behov. 
Genom personliga intervjuer är det därför minskad risk för missförstånd och intervjuformen 
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underlättar hanteringen av eventuella språksvårigheter. Andra fördelar är att det finns 
möjlighet att påverka omgivningen samt att det blir lättare att försäkra sig om att det är rätt 
person som svarar på enkätens frågor. Även svarsfrekvensen har en tendens att öka då 
intervjuaren befinner sig på plats och personligen ber individen att delta i undersökningen 
(Esaiasson et al. 2007). 

Standardiserade frågor har ställts till samtliga deltagare och syftet är att finna ett mönster i 
svaren.  Svarsalternativen är i förväg bestämda och till största del fasta. Frågornas utformning 
är strukturerat på ett sätt som ger ett preciserat och detaljerat svar vilket har benämningen ett 
prestrukturerat frågeformulär (Johannessen & Tufte 2003). Syftet med fasta svarsalternativ 
som i stor grad består av ja och nej är att undersökningens respondenter ska kunna svara 
korrekt på enkätens frågor. För att ta reda på hur köpbeslutsprocessen har gått till vill vi få 
fram data kring alla steg i köpbeslutsprocessen. Det kan vara svårt för individen att själv 
förklara hur köpbeslutsprocessen har sett ut och därför berör frågorna exempelvis vilka 
överväganden som gjorts, informationssökning, varans pris, tidsintervall för betänketid kring 
plagget osv. Denna typ av frågor underlättar för svarspersonen samtidigt som undersökningen 
genererar i användbar data som kan analyseras samt förklara hur köpbeslutsprocessen har gått 
till 

3.3. Genomförande	  
 

Undersökningen genomförs utanför de två utvalda klädkedjornas butiker. Den Gina Tricot 
butik som har valts ut är belägen i varuhuset Femman i Göteborg och den H&M butik som 
valts ut återfinns i varuhuset Nordstan i Göteborg. Båda butikerna ligger i varuhus vilket gör 
att alla individer kommer att befinna sig i en likartad miljö då de intervjuas. Eftersom miljön 
kan påverka individens fokusering och engagemang är det viktigt att samtliga deltagare 
intervjuas på ett så identiskt sätt som möjligt för att insamlad data ska kunna jämföras. 
Undersökningen genomförs på tisdagen den 26 april samt onsdagen den 27 april 2011. 
Tidpunkten är efter löning vilket innebär att fler personer troligtvis cirkulerar i butiker samt 
dessutom sannolikt konsumerar mer. Undersökningen genomförs dessutom i varuhus för att få 
en större genomströmning av konsumenter.  

3.4. Validitet	  och	  Reliabilitet	  	  
 

De slutsatser som bygger på resultat ifrån en undersökning med ett icke sannolikhetsurval tas 
alltid med en viss osäkerhet. Intern validitet handlar om trovärdighet vilket betyder hur väl 
undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Extern validitet innebär i sin tur 
graden av generaliserbarhet och kan definieras som överensstämmelsen mellan teoretiska 
definitioner och operationell indikator. Reliabilitet innebär mätmetodens förmåga att stå emot 
slumpmässiga fel och visar på hur väl studien hade stämt överens om den skulle upprepas på 
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ett likartat sätt (Christensen et al. 2001). God validitet tillsammans med hög reliabilitet 
innebär att det som påstås undersökas mäts (Esaiasson et al. 2007).  

Då vi genomför ett icke sannolikhetsurval innebär detta att resultatet inte är generaliserbart till 
målpopulationen vilket påverkar studiens externa validitet negativt. När en påstan 
undersökning tillämpas är ett problem att intervjuaren omedvetet i sitt val av individer som 
skall ingå i urvalet lägger in subjektiva värderingar vilket kan ge ett snedvridet resultat 
(Christensen et al. 2001). 

För att inte få ett snedvridet urval i förhållanden till målpopulationen kommer samma antal 
individer delta utanför båda butikerna även om det innebär att fler måste tillfrågas på en av de 
utvalda positionerna för att uppnå 40st tillmötesgående individer. Syftet med detta är att 
undvika att vissa typer av analysenheter blir överrepresenterade i undersökningen (Esaiasson 
et al. 2007). 

Då en intervjuadministrerad frågeundersökning utförs finns risk för en intervjuareffekt. Detta 
innebär att svarspersonen omedvetet blir påverkad av intervjuaren och inte svarar helt ärligt. 
Omedveten styrning från intervjuarens sida kan även förekomma i form av mimik och gester 
(Esaiasson et al. 2007). Detta mätproblem har minimerats med hjälp av tydliga frågor som 
inte väcker anstöt eller sätter svarspersonen i en situation där de behöver vara oärliga i sitt 
svar. Ett annat problem när ett prestrukturerat frågeformulär används är att information som 
inte täcks in under de redan i förväg formulerade svarsalternativen kan utebli. Denna 
information kan vara viktig för att få en djupgående analys kring undersökningen 
(Johannessen & Tufte 2003).   
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4. Resultat	  &	  Diskussion	  

4.1. Köpbeslutsprocessen	  
 

Efter genomförd undersökning kan man av figur 1 avläsa att 15 % av svarspersonerna redan 
äger det plagg de köpt i samma eller i en annan färgställning. Detta påverkar 
köpbeslutsprocessens omfattning och mest sannolikt är att köpbeslutsprocessen blir kortare 
eftersom alla steg i detta fall kan effektiviseras. En viktig anledning till en snabbare 
beslutsprocess är att en utvärdering av köpet redan har genomförts på det tidigare köpta 
plagget. Denna utvärdering har resulterat i att kunden är nöjd med plagget eftersom ett nytt 
snarlikt införskaffas. Studie visar att dessa 15 % har genomfört något som kan liknas ett 
rutininköp vilket bygger på en vanemässig handling eftersom kundens köpbeslutsprocess 
kring plagget redan har ägt rum vid ett tidigare köptillfälle.  

Figur 1: Äger du redan ett likadanta plagg som du nu köpt i samma eller i en annan färgställning/mönster? 

4.1.1. Ett	  behov	  upptäcks	  	  
 

Enligt Armstrong och Kotler startas köpbeslutsprocessen med att ett behov identifieras hos 
individen. Efter genomförd studie av dagens kvinnliga konsumenter visas i figur 2 att hela 74 
% av de individer som deltog i undersökningen besökte den utvalda butiken med en 
inställning att de skulle genomföra ett köp. Detta resultat kan tydas som att större delen av 
studiens respondenter hade ett identifierat behov att tillfredsställa redan innan de besökte 
butiken. En tolkning är även att denna grupp individer enbart hade ett behov av att köpa ett 
nytt plagg dvs. att konsumera.  Den övriga 26 % som svarade nej på frågan hade inte ett 
tydligt behov innan de gick in i butiken.  
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Figur 2: Gick du in i butiken med inställningen att du skulle hitta ett plagg du skulle vilja köpa? 
 
Figur 3 visar att 74 % av undersökningens respondenter uppgav att de genomfört ett köp som 
egentligen inte var planerat utan att de fattade beslutet på plats i butiken med anledning av att 
de ville förnya sin garderob.  Detta bevisar att majoriteten av studiens deltagare enbart var ute 
efter nya kläder och hade inte mer specifikt behov än så innan de besökte butiken. Ett valbart 
alternativ på frågan var även om syftet med det genomförda köpet var att ersätta ett gammalt 
plagg som inte längre går att använda.  Endast 18 % valde detta alternativ vilket betyder att vi 
sällan bär våra kläder tills de är oanvändbara.  
 

 
Figur 3: Vilket syfte fyller det plagg du köpt? 

 
I undersökningen bad vi även respondenterna att uppge om de  hade ett behov av det plagg 
som de nu har inhandlat innan de besökt butiken. Resultatet presenteras i figur 4 och 51% 
svarade nekande på frågan vilket betyder att det inte var ett planerat inköp som genomförts. I 
hälften av fallen har behovet som startade köpbeslutsprocessen inte identifierats förrän 
individen befann sig i butiken. De behov som kan upptäckas inne i butiken kan vara behov 
som återfinns på nivå 3 och 4 i Maslows behovspyramid.  Vad som kännetecknar behov på 
dessa två nivåer är att individen vill känna uppskattning och passa in i en social miljö 
(Abraham Maslow 2009). En orsak till ett oplanerat köp av en konfektionsvara är att 
individen hittat ett plagg i butiken som anses öka chansen till att tillfredsställa behovet av att 
passa in i sin sociala miljö och känna samhörighet. I teoridelen under nivå 4 i Maslows 
behovshierarki nämns att behov på denna nivå kan handla om att man förnyar sin garderob 
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kontinuerligt för att få uppmärksamhet och känna uppskattning av sin omgivning (Abraham 
Maslow 2009).  

  
Figur 4: Var du ute efter (plagget kunden köpt) när du besökte butiken? 
 
Yttre stimuli betyder att en individs behov kan skapas utifrån exempelvis inspiration ifrån 
reklam, bloggar, modemagasin eller att individen sett någon bära plagget (Kotler & 
Armstrong 2006). Detta kan resultera i att individen köper samma plagg. Figur 5 visar att 27 
% har sett plagget innan de kom till butiken. Detta kan innebära att dessa individer hade ett 
behov av plagget och att de med anledning av detta besökte butiken med inställning att köpa 
plagget. Det kan även innebära att plagget de skådat på ett annat sätt än i butik har lagrats i 
minnet och att ett undermedvetet behov har skapats. Detta kan generera i ett starkare behov 
när individen får syn på plagget i butik vilket kan förklara en mer impulsiv köpbeslutsprocess. 
73 % av studiens respondenter hade inte sett plagget tidigare vilket tyder på att ett behov efter 
just det plagg som införskaffats har uppkommit i butiken. Kunden kan dock ha haft ett behov 
av ett klädesplagg inom den produktgrupp det rör sig om vilket inte tyder på att det måste ha 
handlat om ett impulsivt shoppingbeteende.       
 

  
Figur 5: Har du sett det plagg du köpt idag innan du kom till butiken?Exempel i reklam, modemagasin, blogg 
eller bärandes på någon annan? 
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4.1.2. Informationssökning	  
 

Det andra steget i Armstrongs och Kotler köpbeslutsprocessmodell handlar om att 
konsumenten söker information om produkten (Armstrong & Kotler 2006).  I den aktuella 
undersökningen tillfrågades samtliga svarspersoner om hur lång tid de uppskattat att det tog 
ifrån att varan hittats i butik tills att ett köpbeslut fattats. Figur 6 visar att 47 % uppskattar att 
det endast tog ca 1-5 min för denna process.  De 15 % av studiens respondenter som angav att 
det hade tagit över ett dygn innan köpet slutförts hade varit inne i butiken tidigare utan att 
köpa varan. Hur lång tid konsumenten lägger ner på informationssökandet är beroende av hur 
starkt det identifierade behov är (Armstrong & Kotler 2006). Resultatet av vår undersökning 
visar att majoriteten av de deltagande inte lagt ner mer tid än ca 10 min på sin 
informationssökning vilket ger indikationer på att det fanns ett starkt behov hos studiens 
respondenter att konsumera dessa varor. 

  
Figur 6: Hur lång tid uppskattar du att det tog ifrån den tidpunkten du såg plagget i butiken för första gången till 
dess att du köpte plagget? 
 
I steget informationssökning försöker konsumenten att finna information som kan leda till att 
individen överväger att köpa produkten (Armstrong & Kotler 2006). Den här sortens 
information kan handla om hur varan påverkar vår miljö eller om varumärket tar ett socialt 
ansvar. Med anledning av detta ställdes en fråga till undersökningens respondenter angående 
deras medvetenhet kring om den vara de köpt bar någon miljömärkning, socialmärkning eller 
bestod av något ekologiskt framställt material. Resultatet av frågan som redovisas i figur 7 
visar att hela 82 % inte visste om plagget de köpt hade någon märkning eller om materialet 
var ekologiskt. Resultatet visar på att väldigt få kvinnliga konsumenter gör en 
informationssökning där man tar redan på material och märkningar på plagget innan plagget 
införskaffas.  
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Figur 7: Är det plagg du köpt idag märkt med en miljömärkning, social märkning eller tillverkad i ett ekologiskt 
framställt material?  
 
Sammanlagt var det 9 respondenter som svarade att de var medvetna om att varan var 
ekologisk eller märkt med en miljömärkning eller socialmärkning innan köpet genomfördes. 
Av dessa 9 individer var det dock enbart 1 person som svarade ja på följdfrågan som löd om 
denna märkning/val av material påverkade det köpbeslut som individen tagit. Då det enbart 
var 9 individer som hade möjlighet att svara på den här frågan är resultatet inte pålitligt att 
analysera djupare. 

  
Figur 8: Påverkar denna märkning/ekologiska material ditt köpbeslut? 
 
För att få information kring individens informationssökning tillfrågades undersökningens 
respondenter om de varit i butiken tidigare och granskat det plagg de nu köpt. På denna fråga 
svarade 32 % att de har varit i butiken tidigare och kollat på plagget och 68 % svarade att de 
inte har genomfört denna handling. Detta innebär att 32 % har fokuserat och lagt ner mycket 
tid på informationssökning. Detta tyder på att köpet varit mer planerat i jämförelse med de 
individer som i samma butik beslutade sig för att fatta ett köpbeslut. Dessa 32 % har lämnat 
butiken för att i viss mån tänka igenom sina åsikter kring plagget vilket tyder på en utökad 
informationssökning. Eftersom kvinnor har längre uthållighet när det gäller att besöka butiker 
än män samt har shopping som ett fritidsintresse kan detta även innebära att kunden fick en 
positiv känsla av att gå till flera olika butiker, jämföra priser samt fundera innan ett köpbeslut 
fattas (Wegerup 2003).  
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4.1.3. Utvärdering	  
 

I det tredje steget i köpbeslutsprocessen genomför konsumenten en utvärdering som handlar 
om att bilda sig en egen uppfattning av varumärket. Tillsammans med den specifika 
köpsituationen är konsumentens uppfattning om varumärket avgörande i frågan om köpet 
kommer att slutförs eller inte (Armstrong & Kotler 2006).  När konsumenten ska forma sin 
uppfattning om varumärket har butiksmiljön en viktig roll (Granot et al. 2008).  I den 
genomförda undersökningen fick studiens respondenter svara på vad det tyckte om 
provrummen, ljussättningen, produktexponeringen, musiken samt servicen i butiken. Frågans 
syfte var att få en helhetsbild om vilken inställning konsumenten hade till varumärket. 
Majoriteten av undersökningens deltagare uppmärksammade inte ljussättningen, 
produktexponeringen eller musiken då de befann sig i butiken. Med anledning av att 
undersökningen ägde rum alldeles utanför butiken hade de möjlighet att se in igen och i 
efterhand bilda sig en uppfattning. 

Figur 9a visar att 62 % ansåg att provrummen i den butik de besökt var bra samt 21 % svarade 
att de inte visste på frågan. En andel av dessa var de som inte hade prövat det köpta plagget 
och de resterande hade inte lagt märket till hur provrummen såg ut. Att en så stor andel angav 
vet ej kan beror på att provrummen inte gick att se tillbaka på utanför butiken där frågan 
ställdes.  

 
Figur 9a: Vad tycker du om provrummen? 
 
När studiens deltagare tillfrågades om vad de tyckte om ljussättningen i butiken resulterade 
detta i siffror som visas i figur 9b, där framgår att 85 % ansåg att ljussättningen var bra. Om 
undersökningen inte ägt rum utanför butiken hade undersökningen med all sannolikhet fått en 
högre andel som inte kunnat svara på frågan. Det blev tydligt under intervjun att det var 
många som inte klarade av att besvara frågan utan att återigen se in i butiken vilket bör 
beaktas.  
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Figur 9b: Vad tycker du om ljussättningen i butiken? 
 
Resultatet av hur undersökningens svarspersoner uppfattade produktexponeringen redovisas i 
figur 9c och diagrammet visar att 56 % ansåg att butikens varor var bra placerade. På denna 
fråga var det en stor andel som svarade mindre bra, hela 38 %, detta kan grunda sig i att två 
lågprisbutiker undersöktes som båda har ett brett och djupt sortiment att exponera på relativt 
lite butiksytan. Endast en respondent svarade att de inte visste vad de tyckte och detta visar att 
produktexponeringen är en av de faktorer i butiksmiljön som uppmärksammas av 
konsumenten.  

 
Figur 9c: Vad tycker du om butikens produktexponering? 
 
Musiken som spelades i undersökningens två butikerna är däremot en faktor som många 
konsumenter inte lägger märke till enligt den genomförda studien. Figur 9d visar att hela 40% 
svarade att de inte hade någon uppfattning kring detta. En möjlig tolkning av resultatet är att 
den musik som spelades kan ha varit neutral, på låg volym eller okänd för konsumenten. Om 
musiken skulle ansetts dålig och olämplig hade en större andel av studiens respondenter valt 
alternativet dålig.  
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Figur 9d: Vad tycker du om musiken i butiken? 
 
Hur försäljarna bemöter kunderna samt hur butikens anställda trivs i sin yrkesroll avspeglas i 
vad konsumenten anser om varumärket (Solomon 2010). Den genomförda undersökningen 
visar i figur 9e att 81 % anser att servicen var bra i den butik där de genomfört sitt köp. Detta 
är en hög siffra som kan bero på att de var två lågprisbutiker som undersökte vilket kan ha en 
påverkan på de krav konsumenten har på servicen som erbjuds i butiken. En möjlig tolkning 
är att många kunder inte förväntar sig någon hjälp av butikspersonalen eller smakråd i 
provrummen och att de endast kunde referera till den service de fick i kassan.  
 

 
Figur 9e: Vad tycker du om den service du fick av försäljarna i butiken? 
 
Studien visar på att 68 % av våra svarspersoner prövade plagget innan ett köpbeslut fattades 
respektive 32 % som fattade ett köpbeslut utan att pröva plagget. Handlingen av att pröva 
plagget inkluderas i utvärderingsprocessen vilket påvisar att detta steg har ägt rum i 
köpbeslutsprocessen. Även om varans estetiska utseende redan fallit kunden i smaken testas 
även här storleken och passformen. Detta gör att köpbeslutet baseras på ett djupare underlag. I 
de 32 % som inte prövade plagget innan det köptes inkluderas säkerligen de 15 % som redan 
har ett likadant plagg i samma eller i en annan färg som visas i diagram figur 1. Eftersom 
dessa 15 % redan äger plagget finns ingen större mening med att pröva. Det tyder på att den 
resterande andel som inte prövade varan innan köp genomförde en mindre tidskrävande 
utvärderingsprocess. 
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En annan handling som påverkar omfattningen av steget utvärdering är om individen valt 
mellan olika färger och mönster. I undersökningen visade det sig att 34 % utförde detta val. 
Detta tyder även på att dessa individer har genomfört en informationssökning där de har tagit 
reda på vilka mer färgställningar och mönster det aktuella plagget finns i innan ett köpbeslut 
fattas. De övriga 66 % av studiens svarspersoner valde inte mellan olika färgställningar eller 
mönster vilket tyder på att majoriteten inte lagt ner varken mycket tid eller energi på en 
värderingsprocess kring olika alternativ av det plagg kunden intresserat sig av.   

Ett sätt att undersöka hur en individs utvärderingsprocess har gått till är att utreda om 
individen tog köpbeslutet på egen hand eller fick hjälp att fatta ett köpbeslut av någon annan. 
Studier visar på att kvinnor shoppar mer när de shoppar tillsammans med någon eftersom 
detta gör det lättare att fatta ett köpbeslut (Undehill 2011). Figur 10 visar att 41 % fick 
smakråd av en anhörig, vän eller försäljare gentemot 59 % som fattade ett köpbeslut själv. De 
41 % som fick smakråd hade troligtvis lättare att i steg 4 fatta ett köpbeslut än om de inte hade 
fått ett smakråd. Att handla med någon kan således innebära en kortare köpbeslutsprocess 
baserat på en kortare utvärderingsprocess.  

 
Figur 10: Fick du smakråd av en anhörig, vän eller försäljare?   

4.1.4. Ett	  köpbeslut	  fattas	  
 
I det fjärde steget är det enligt Armstrong och Kotlers köpbeslutsmodell tid för konsumenten 
att fatta sitt köpbeslut. Det aktuella köpbeslutet kan genomföras med målet att uppnå en 
utökad eller begränsad problemlösning. I figur 4 framgick att 51 % av undersökningens 
respondenter inte har köpt ett plagg som de var ute efter innan de kom till butiken. Detta 
behöver inte betyda att köpbeslutet har inneburit ett impulsinköp men det visar ändå på att en 
mindre omfattande informationssökningen har genomförts då kunden påbörjat och avslutat sin 
beslutsprocess under sitt besök i butiken. Den genomförda studien visade även i figur 6 att 47 
% uppskattar att det inte tog mer tid än 5 min från det att individen hittat sin konfektionsvara 
tills dess att ett köpbeslut fattades. Att nära hälften av våra respondenter angav detta alternativ 
kan bero på inaktivitet som innebär att inköpsmönstret påverkas av att vi handlar av ett 
speciellt varumärke som vi är regelbundna kunder hos. Denna typ av inköp kräver en mindre 
ansträngning av oss än om vi skulle köpa ett annat varumärke som vi inte känner obekanta 
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med (Solomon el al 2010). De konsumenterna som undersöktes i undersökningen är kunder 
till två stora varumärken som uppmanar till snabba köpbeslut och shopping på automatik.  

Att dagens klädmode bär ett lågt pris kan vara en orsak till vår ökade klädkonsumtion (GP 
2009-09-22). I undersökningen ställdes frågan om studiens deltagare ansåg att det plagg de 
köpt bar ett bra pris. Figur 11 visar att hela 97 % svarade ja på denna fråga vilket innebär att 
det endast var 3 % av undersökningens konsumenter som inte ansåg att de betalat ett bra pris. 
I denna analys bör beaktas att det var lågprisbutiker som studerades i undersökningen.   

 
Figur 11: Anser du att det var ett bra pris för vad du fick? 
 
För att få reda på i hur stor grad priset på varan påverkat respondentens köpbeslut ställdes 
frågan om de ansåg att det köpt varan till ett fyndpris. Resultatet som redovisas i figur 12 
visar att en majoritet på 59 % ansåg att de fyndat genom att köpa den konfektionsvara som 
införskaffats.  

 
Figur 12: Anser du att köpet var ett fynd? 
 
I undersökningen blev studiens individer tillfrågade hur ofta de handlar kläder hos varumärket 
Gina Tricot respektive varumärket H&M. Figur 13 visar att sammanlagt 69 % av 
undersökningens respondenter handlar hos varumärkets butiker en eller flera gånger i 
månaden. Ett krav på studiens deltagare var att de precis genomfört ett klädinköp i butiken. 
En koppling kan här dras till att det är mer sannolikt att de kunder som besöker och köper 
kläder ifrån varumärkets butiker ofta också är de som lämnar butiken med en påse i handen. 
Anledningen till detta återupprepande köpbeteende kan bero på att kunden gör inaktiva 
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vaneinköp hos varumärket eller att kunden till företagets fördel är lojal till varumärket vilket 
innebär en djupare samhörighet mellan kund och varumärke. Detta återupprepade 
köpbeteende gör det lättare för konsumenten att fatta ett köpbeslut baserat på vana, 
kvalitetskännedom samt mindre informationssökning. Det kräver även en mindre 
ansträngning samt är mindre tidskrävande för konsumenten gentemot att söka sig till ett nytt 
varumärke. Studier visar på att det är mer troligt att kvinnor väljer nationella väletablerade 
varumärken delvis beroende på kvalité aspekter och delvis beroende på att kvinnor är mer 
varumärkeslojala än män (Solomon 2010). Med anledning av att både Gina Tricot och H&M 
är svenska väletablerade varumärken i Sverige kan den faktor som innebär igenkännande göra 
att dessa kvinnor väljer att köpa sina kläder ifrån dessa butiker.  

 
Figur 13: Hur ofta handlar du kläder ifrån varumärkets butiker? 

4.1.5. Värdering	  av	  köp	  
 

Figur 14 visar att 42 % av undersökningens respondenter är mer än nöjda och 47 % mycket 
nöjda med de plagg de precis köpt hos det undersökta varumärket. Detta betyder att 
majoriteten av de individer som svarat känner en positiv attityd gentemot den vara de köpt hos 
varumärket vilket tyder på att det handlar om sann varumärkeslojalitet. Detta innebär att det 
upprepande köpbeteende bygger på att kunden gör ett medvetet val av som innebär att 
fortsätta köpa varor ifrån varumärket eftersom de är mer än nöjda av vad varumärket har att 
erbjuda. Hade majoriteten av respondenterna enbart varit nöjda med den vara de köpt hade en 
koppling kunna dragits till att det enbart rörde sig om inaktiva varuinköp.  Diagrammet visar 
att samtliga individer som deltog i undersökningen är nöjda med inköpet. Denna uppfattning 
har kunden bildat sig utifrån sina förväntningar. Eftersom figur 13 visar på 
varumärkeslojalitet hade kunderna troligtvis goda eller höga förväntningar på sin 
shoppingupplevelse i butiken och eftersom alla respondenter är nöjda med sitt köp har dessa 
förväntningar med sannolikhet uppfyllts. Med anledning av att alla respondenter dessutom är 
nöjda är det troligt att dessa kunder fortsätter att vara lojala till varumärket och dessutom 
förmedlar ett gott rykte om varumärket till andra konsumenter.         
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Figur 14: Hur nöjd är du med det plagg du köpt i dag? 
 
Precis efter att kunden köp ett nytt klädesplagg startar värderingsprocessen. Figur 15 visar hur 
stor sannolikhet det är att undersökningens respondenter returnerar eller byter de plagg de 
precis köpt. Självfallet är denna fråga svår att besvara eftersom respondenten inte haft en 
längre betänketid till eftertänksamhet kring det köpta plagget. Men kunden kan ändå göra en 
uppskattning baserat på faktorer som plaggets utseende, passform, pris samt hur ofta hon 
brukar lämna tillbaka de plagg hon köper etc. Denna snabba utvärderingsprocess som 
respondenten efterfrågas göra baseras även på de tre första stegen i köpbeslutsprocessen 
nämligen vilket behov kunden har av det plagg som köpts, vilken informationssökning som 
gjordes samt hur utvärderingen gick till. Figur 15 visar att sannolikheten till att kunden inte 
returnerar plagget är 84 % vilket kan antyda på att kunden är nöjd med plagget eller att 
mindre tid läggs till steget utvärdering. Figuren 15 visar även att det inte är någon av 
respondenterna som anser att risken är stor till att de lämnar tillbaka plagget och enbart ett 
fåtal svarar att det finns en risk att de lämnar tillbaka plagget. Detta kan bero på att plagget 
köptes under tidspress och att plagget kanske inte heller prövades innan ett köpbeslut gjordes 
vilket gör utvärderingsprocessen längre och osäkerheten kring köpet större.   

 
Figur 15: Hur stor uppskattar du att sannolikheten är att du returnerar eller byter det plagg du köpt idag? 
 
Figur 16 visar att 69 % anser att produktkvalitén på de konfektionsvaror de redan äger ifrån 
varumärket är bra och endast 3 % anser att produktkvalitén är dålig. Eftersom kunderna 
generellt är nöjda med kvalitén sammankopplas detta med kundens varumärkeslojalitet. Är 
kunden nöjd med kvalitén är det mer troligt att kunden litar på att de får bra kvalité även nästa 
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gång de köper varor ifrån varumärket vilket gör bandet mellan kund och varumärke starkare. 
En problematik kring denna figur är att det finns en risk att kunder inte har lika höga krav på 
vad som är bra produktkvalitet förhållande till det pris de gav för varan. Eftersom det handlar 
om lågprisvaror kan kunden ha en innefattande mening om att kvalitén inte behöver vara lika 
god som om de hade betalat ett högre pris. Att kvalité är kopplat till pris behöver inte vara en 
sanning. Varumärkeslojalitet som inkluderar att kunden är nöjd med produktkvalitén påverkar 
även steg 4 i köpbeslutsprocessen då ett köpbeslut fattas eftersom varumärkeslojalitet gör det 
enklare för kunden att fatta ett köpbeslut. 

     
 Figur 16: Hur upplever du produktkvalitén på de kläder du äger ifrån varumärket?  
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5. Generell	  diskussion 

Undersökningen visar på att 74 % av de kvinnor som deltog var inställda på att köpa något i 
den aktuella butiken innan besöket. Dessa respondenter hade ett identifierat behov som de 
ville tillfredsställa. Studien visar även att 74 % genomförde sitt köp med syfte att förnya sin 
garderob. Detta tyder på ett samband som visar att det behov som undersökningens kvinnor 
identifierat och som därmed motiverade besöket i butiken var att konsumera för att förnya sin 
garderob. Undersökningen visar även att endast 18 % av de deltagande kvinnorna genomfört 
sitt köp med motivet av att konfektionsvaran skulle ersätta ett gammalt plagg som var 
oanvändbart. Dessa siffror visar tendenser på att dagens kvinnliga konsumenter köper 
konfektionsvaror med anledning av att de har ett behov av att handla nya kläder och inte för 
att de egentligen behöver de inköpta varorna. Detta resonemang stärks även av att endast 8 % 
av studiens respondenter köpte det aktuella plagget med anledning av att det skulle bäras vid 
ett specifikt tillfälle vilket vi anser tyder på att plaggets funktion och syfte i de flesta fall var 
ogenomtänkt.  

Den genomförda studien presenterar även siffror på att 51 % av de kvinnor som deltog inte 
var ute efter det plagg som införskaffats innan besöket i butiken. Detta betyder att över hälften 
av undersökningens respondenter köpte en vara i den aktuella butiken som de hade ett tidigare 
oidentifierat behov av. Hos dessa kvinnor uppkom behovet under den tid de befann sig i 
butiken vilket tyder på ett mindre primärt behov av den inköpta varan samt ett impulsivt 
köpbeslut. 

Efter avslutad undersökning visar vårt resultat att 47 % av studiens respondenter uppskattade 
att tiden från att det hittade varan i butik till dess att de köpt varan inte var längre än fem 
minuter. Ett flertal kvinnor uppgav dessutom att det inte dröjde längre än några minuter innan 
de hade fattat sitt köpbeslut. Då 30 % av de kvinnor som deltog angav alternativet ca 10 
minuter ger detta adderat med ovanstående siffra ett resultat som visar att 77 % inte tänkte 
över sitt köpbeslut längre än 10 minuter. I detta tidsintervall genomför konsumenten enligt 
Kotler och Armstrong en informationssökning om produkten samt en utvärdering angående 
köpet. Vår studie tyder på att dessa två steg genomförs under en mycket kort tidsperiod då 
dagens kvinnor konsumerar konfektionsvaror i den lägre prisklassen.  

Av de respondenter som deltog i studien var det endast 12 % som kunde svara på om det 
plagg som införskaffats hade någon miljömärkning, socialmärkning eller var tillverkad i ett 
ekologiskt material. Dessa siffror tyder därmed på att väldigt få av de konsumenter som 
deltog i undersökningen genomfört en grundlig informationssökning. Resultatet kan även 
tolkas som att få kvinnor idag reflekterar över vår miljö eller tar socialt ansvar i sina 
köpbeslut. Som diskuteras i problemdiskussionen visar tidigare studie av svenska 
konsumenter på att hela 47 % inte är medvetna om att klädproduktionen belastar vår miljö 
(Konsument föreningen Stockholm 2011-04-04). Vår undersökning styrker detta genom att 
kartlägga hur få kvinnliga konsumenter som ser till att ha information angående varumärkets 
miljöansvar samt sociala ansvar innan ett köp genomförs. 
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Utvärdering är en viktig process i ett klädinköp eftersom det innebär att konsumenten väger 
samman alla information om olika varumärken och de plagg kunden slutligen väljer emellan. 
Här väljer kunden ofta mellan snarlika alternativ och försöker bedöma vilket alternativ som är 
mest prisvärt, bäst kvalitet, mest estetiskt tilltalande, bäst passform etc. För att ett varumärke 
ska locka kunder till köp är det viktigt att de har resurser som kan fungera som verktyg för 
kunden när de fattar sina köpbeslut. Butiksmiljön innehåller dessa typer av verktyg som 
exempel provrum, ljussättning, musik, service och produktexponering. Detta är något de flesta 
företag lägger mycket resurser och kapital på.  

Vår undersökning visar att de flesta konsumenter är nöjda med dessa attribut vilket troligtvis 
var en bidragande faktorer till deras köpbeslut. En andel av undersökningens konsumenter 
observerade inte dessa faktorer vilket visar på att deras fokusering låg på varumärkets 
konfektionsvaror och indikerar även på att de trivdes i butiksmiljön eftersom få klagomål 
uttalades under undersökningen. En stor del av undersökningens konsumenter prövade 
plagget innan det köptes vilket är en betydelsefull handling i utvärderingsprocessen. Värt att 
uppmärksamma är att en tredjedel av undersökningens respondenter inte prövade plagget 
innan det införskaffades vilket pekar på ett impulsshoppande där en utvärderingsprocess 
nästintill elimineras ifrån köpbeslutsprocessen. En annan indikator på att 
utvärderingsprocessen ofta utesluts är att en hel del konsumenter inte valde mellan olika 
färgställningar eller mönster vilket visar på en lathet ifrån kundens sida. När 
utvärderingsprocessen blir kortfattad finns större risk till att kunden blir missnöjd i den 
slutgiltiga processen då kunden värderar sitt köp en tid efter det att plagget införskaffats. 
Nästan hälften av undersökningens respondenter fick smakråd av någon person vilket gör det 
lättare ett fatta ett köpbeslut. Men när ett köpbeslut fattas med hjälp ifrån någon annan kan 
konsumentens egna värderingar om plagget drunkna i någon annans åsikter eftersom kunden 
inte haft lika stor makt över utvärderingsprocessen som om köpbeslutet fattats på egen hand. 
Detta kan även leda till att kunden blir missnöjd med sitt köp i den slutgiltiga 
värderingsprocessen efter köpet då det heller inte längre går att ångra.      

Vid analys av det resultat som vår undersökning genererat kan en koppling mellan de låga 
priser som varorna bär och kvinnornas köpbeslut dras. Hela 97 % av studiens respondenter 
anser att det var ett bra pris de betalade för den införskaffade varan och majoriteten anser att 
det gjort ett fynd genom att köpa plagget. Detta kan tolkas som att det låga priset har 
resulterat i att fler kvinnor slutfört sitt besök med ett köp i butiken.  

Vår undersökning visar även att majoriteten av de kvinnor som deltog handlar kläder en till 
flera gånger i veckan i de butiker som studien angår.  Att kvinnorna är regelbundna kunder till 
butiken tyder på att de är trogna varumärket vilket påverkar köpbeslutet. När konsumenten 
handlar ifrån ett varumärke som de är vana vid resulterar detta i att köpbeslutet kräver kortare 
tid och en mindre ansträngning för individen (Solomon 2010). Att majoriteten av de 
respondenter som deltog i studien var trogna det varumärke som varan tillhörde anser vi kan 
kopplas samman med att hela 77 % uppskattade att de fattade sitt köpbeslut på 10 minuter 
eller kortare.  
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Med anledning av att de flesta av undersökningens individer regelbundet handlar hos 
varumärket innebär detta att de har relativt höga förväntningar. Samtliga respondenter köper 
plagg som de i viss mån är nöjda med. Detta innebär att de har en positiv attityd gentemot 
plaggets varumärke vilket tyder på att det handlar om sann varumärkeslojalitet. Kunderna 
känner sig nöjda med plaggen när de lämnar butiken men det är av stor vikt att plaggen lever 
upp till kundens krav och förväntningar även längre in på värderingsprocessen. Om plagget 
inte lever upp till dessa krav och förväntningar riskerar varumärkeslojaliteten att svikta. Ett 
sådant fall kan vara om kvalitén är bristfällig och kunden väljer att gå tillbaka till butiken för 
att reklamera varan men att detta inte godtas av expediten. Butiken och dess säljare har krav 
på sig även efter att köpet har genomförts för att kunden ska bli tillfredsställd med sin 
värderingsprocess och sann varumärkeslojalitet kan därigenom bevaras. Med anledning av att 
vår undersökning slutar när konsumenten lämnat varuhuset gav undersökningen oss ingen 
information kring hela kundens slutliga värderingsprocess som fortgår under hela plaggets 
livslängd.  

Utifrån kända betingelser kan kunden uppskatta och utvärdera om det finns risk att plagget 
returneras. Hela 84 % påstår att det inte finns någon risk till att plagget returneras. Detta 
påvisar en lathet kring värderingsprocessen. Eftersom många konsumenter köpte sina plagg 
på kort tid, inte prövade plagget, inte jämförde alternativa färger och mönster utfördes en kort 
köpbeslutsprocess. Då en kort köpbeslutsprocess genomförs är det viktigare att lägga ner mer 
tid på värderingsprocessen. Lång returrätt erbjuds på både Gina Tricot och H & M vilket ger 
kunden rätt att tänka över sitt köpbeslut i lugn och ro i hemmiljö. Denna returrätt ger även 
kunden möjlighet att se över vilka kombinationsmöjligheter som finns mellan det nya plagget 
och kundens befintliga garderob. Att en så stor andel av undersökningens konsumenter inte 
vidtar denna möjlighet visar på att lite tid läggs på eftertänksamhet och utvärdering vilket 
sannolikt resulterar i att kunden har ett flertal plagg i garderoben som kunden inte är nöjd med 
efter en tid. Sammanfattningsvis skulle en längre och en mer omfattad köpbeslutsprocess 
sannolikt kunna eliminera onödiga plagg i garderoben.    
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6. Slutsats	  
 

Undersökning klargör omfattningen av den nutida kvinnans köpbeslutsprocess när 
konfektionsvaror till lågpris införskaffas. Avslutad studie tyder på att samtliga fem steg i 
köpbeslutsprocessen av Armstrong och Kotler inte alltid förekommer och att majoriteten av 
de individer som deltog i undersökningen har gått igenom en köpbeslutsprocess där alla steg 
funnit med men endast i en liten utsträckning. Studien visar även på att i köpbeslutsprocessens 
första steg identifieras enbart ett behov av att konsumera hos de allra flesta av de kvinnor som 
deltog. Konsumtionsbehovet är dessutom mycket starkt eftersom följande steg som innebär en 
informationssökning är en process av mycket liten omfattning. Majoriteten av det kvinnor 
som deltog genomförde ett oplanerat köp där de inte spenderade mer än fem minuter på att 
reflektera över köpet innan plagget införskaffades. Detta anser vi tyder på en 
köpbeslutsprocess där stegen informationssökning samt utvärdering nästintill uteblir vilket i 
sin tur visar på ett köpbeteende där köpbeslut genomförs på impuls.  

Studien visar på att nästintill alla kvinnor som deltog inte hade någon tanke på att returnera 
varan direkt efter köpet. Detta betyder att det sista steget i köpbeslutsprocessen som innebär 
att kunden värderar sitt köp delvis elimineras. Det låga priset har säkerligen en stor påverkan 
på hur omfattande det sista steget i processen blir men då studien utesluter dyrare produkter 
dras slutsatsen av att få konsumenter värderar sitt köp när lågprisvaror införskaffas.  

I undersökningen har faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen utretts. Vi har kunnat dra 
kopplingar mellan olika typer av köpbeslutsprocesser och köpbeteenden till konsumtion av 
lågprisvaror. Ett exempel är att kunden ofta uppfattar lågprisvaror som fynd vilket ökar 
känslan av tillfredsställelse för konsumenten. Ett annat exempel är att kunden vid köp av 
lågprisvaror sällan reflekterar över att lämna tillbaka det inköpta plagget. Däremot är det 
troligtvis viktigt för kunden att returrätt finns eftersom det ger kunden en större möjlighet till 
att impulsshoppa med anledning av att kunden kan ångra sig. Undersökningen genomfördes 
enbart på kvinnliga konsumenter av konfektionsvaror till lågpris vilket innebär att vi inte 
kunnat utreda hur stor påverkan ett lågt pris har på köpbeslutsprocessen förhållande till ett 
högt pris. Däremot har vi kunnat dra en slutsats av att kvinnliga konsumenters 
köpbeslutsprocess vid inköp av konfektionsvaror till lågpris i de flesta fall innebär en relativt 
enkel och tidsmässigt kort process där kunden mer går på känsla än reflektion. Detta 
resonemang stärks av att de flesta deltagare i undersökningen var varumärkeslojala till de 
varumärken som studerades och nöjda med varumärkets kvalité vilket innebär att de är nöjda 
med de varor de tidigare äger ifrån varumärket. Majoriteten av de kunder som undersöktes 
trivdes dessutom bra i den butiksmiljö där de köpte sin konfektionsvara samt nöjda med 
personalens service. En stor andel av undersökningens respondenter påverkades av yttre 
stimuli som innebär att de upptäckte ett behov inne i butiken som gjorde att ett köpbeslut 
fattades impulsivt. 
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Vår studie tyder på en köpbeslutsprocess där det är konsumentens impulsiva beteende som 
styr. Undersökningen visar på att många kvinnor lockas av låga priser och har ett behov av att 
ständigt förnya sin garderob delvis för att efterfölja modet. Detta förändrade köpbeteende har 
en betydelsefull koppling till den överkonsumtion av konfektionsvaror som råder i dagens 
samhälle. Shopping har blivit en populär hobby där vi strävar efter att göra fynd och följa 
snabbt växlande modetrender. Trenden inom köpbeslutsprocessen går emot ett mer impulsivt 
handlande inom varje steg där konsumenten springer igenom processen utan att tänka mer än 
nödvändigt istället för att ta en lugn och fundersam promenad genom processen. Det råder en 
problematik kring vilka som gynnas samt missgynnas av vårt nya shoppingbeteende.  Genom 
att realisera en mer utförlig köpbeslutsprocess och komma ifrån ett impulsbeteende skulle den 
enskilda kunden troligtvis vara nöjdare med sina köp över en längre tid vilket har en positiv 
effekt på både vår miljö och den enskilda ekonomin. Till skillnad ifrån individen och miljön 
gynnas företagen och välfärden av vårt impulsiva shoppingbeteende. Kunden har makt över 
sin egen köpbeslutsprocess och så länge kunden använder shopping som ett fritidsintresse och 
njuter av sina impulsiva shoppingupplevelser tendera detta mönster att leva kvar.   
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7. Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 

Butikens säljare och varumärkets huvudkontor har krav på sig även efter att ett köp har 
genomförts för att kunden ska bli nöjd och tillfredsställd med sin värderingsprocess. Företaget 
kan genom olika handlingar som exempel god reklamationshantering göra en missnöjd kund 
nöjd och sann varumärkeslojalitet kan skapas eller bevaras. Med anledning av att vår 
undersökning slutar när konsumenten lämnat varuhuset gav undersökningen oss ingen 
information kring hela kundens slutliga värderingsprocess som fortgår under hela plaggets 
livslängd. Detta hade varit ett spännande område att studera och ett förslag på en vidare 
studie. Det kan innebära en studie kring hur köpbeslutsprocessens omfattning påverkar det 
sista steget nämligen utvärderingsprocessen över tiden. En studie kring detta hade kunnat 
resultera i information kring om en lång respektive kort köpbeslutsprocess är sammankopplat 
med en nöjd respektive onöjd kund över tid. Plaggets livstid, kvalitet, användbarhet och 
funktion är förslag på faktorer som skulle kunna studeras. Ett annat förslag på en vidare studie 
är en undersökning motsatt denna studie dvs. hur köpbeslutsprocessen ser ut för kvinnor då de 
konsumerar konfektion i den högre prisklassen. En motsatt studie hade kunnat fungera som ett 
jämförelsematerial och det hade varit intressant att undersöka om det finns likheter och 
skillnader i köpbeslutsprocessen då kvinnor handlar kläder till lågpris respektive till högre 
priser.    
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Bilaga:	  Frågeformulär	  
 

1. Har	  du	  handlat	  kläder	  avsedda	  till	  dig	  själv	  ifrån	  ”denna	  butik”	  idag?	  	  	  
□ Ja	  
□ Nej	  

Vid ett nej faller du tyvärr inte innanför ramen av vårt urval och vi tackar för din medverkan! 

2. Hur	  ofta	  handlar	  du	  kläder	  på	  ifrån	  varumärket	  H&M/Gina	  Tricot´s	  butiker?	  
□ Varje	  vecka	  
□ En/	  Några	  ggr	  i	  månaden	  	  	  
□ En/Några	  ggr	  i	  halvåret	  
□ En	  gång	  per	  år	  
□ Mer	  sällan	  

	  
3. Gick	  du	  in	  på	  ”denna	  butik”	  med	  inställningen	  att	  du	  skulle	  hitta	  ett	  plagg	  du	  skulle	  vilja	  

köpa?	  
□ Ja	  
□ Nej	  

	  
4. Vad	  har	  du	  köpt	  ifrån	  ”denna	  butik”	  idag?	  	  

	  
……………………………………………..	  
	  

5. Hur	  upplever	  du	  produktkvalitén	  på	  de	  kläder	  du	  redan	  äger	  ifrån	  varumärket?	  
□ Bra	  
□ Mindre	  bra	  
□ Dålig	  
□ Vet	  ej	  	  
	  

6. Är	  det	  plagg	  du	  köpt	  idag	  märkt	  med	  en	  miljömärkning,	  social	  märkning	  eller	  tillverkad	  i	  ett	  
ekologiskt	  framställt	  material?	  	  	  

□ Ja	  
□ Nej	  
□ Vet	  ej	  

	  
Besvaras	  enbart	  av	  dig	  som	  svara	  ja	  på	  fråga	  6.	  

7. Påverkade	  denna	  märkning/	  ekologiska	  material	  ditt	  köpbeslut?	  
□ Ja	  
□ Nej	  

	  
	  

8. Var	  du	  ute	  efter	  en	  …(plagget	  kunden	  köpt)…	  när	  du	  besökte	  butiken	  idag?	  	  
□ Ja	  
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□ Nej	  
	  

9. Äger	  du	  redan	  ett	  likadanta	  plagg	  som	  du	  nu	  köpt	  i	  samma	  eller	  i	  en	  annan	  
färgställning/mönster?	  

□ Ja	  
□ Nej	  

	  
10. Vilket	  syfte	  fyller	  det	  plagget	  du	  köpt?	  

□ Jag	  ville	  förnya	  garderoben	  
□ Jag	  ersätter	  ett	  gammalt	  plagg	  som	  inte	  längre	  går	  att	  använda	  	  
□ Plagget	  skall	  bäras	  vid	  ett	  specifikt	  tillfälle	  

	  
11. Har	  du	  varit	  i	  butiken	  vid	  ett	  tidigare	  tillfälle	  och	  granskat	  och	  övervägt	  att	  köpa	  det	  plagg	  

du	  nu	  har	  inhandlat?	  	  
□ Ja	  	  
□ Nej	  

	  
12. Prövade	  du	  plagget	  innan	  du	  köpte	  det?	  

□ Ja	  	  
□ Nej	  

	  
13. Vad	  tycker	  du	  om	  butikens	  miljö?	  Ange	  det	  alternativ	  som	  du	  anser	  stämmer	  bäst	  överens.	  	  

	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  provrummen?	  

Dåliga	   	   Mindre	  bra	   	   Bra	   Vet	  ej	   	  
	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  ljussättningen	  i	  butiken?	  
Dålig	   	   Mindre	  bra	   	   Bra	   Vet	  ej	  
	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  produktexponering/	  placering	  av	  varor?	  
Dålig	   	   Mindre	  bra	   	   Bra	   Vet	  ej	  
	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  musiken	  i	  butiken?	  
Dålig	   	   Mindre	  bra	   	   Bra	   Vet	  ej	  
	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  den	  service	  du	  fick	  av	  försäljarna	  i	  butiken?	  
Dålig	   	   Mindre	  bra	   	   Bra	   Vet	  ej	  
	  
	  

14. Valde	  du	  mellan	  flera	  färgställningar/	  mönster	  på	  plagget?	  
□ Ja	  
□ Nej	  
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15. Fick	  du	  smakråd	  av	  en	  väninna	  eller	  en	  försäljare?	  
□ Ja	  
□ Nej	   	  

	  
16. Vad	  kostande	  plagget?	  

	  
……………………………………..	  
	  

17. Anser	  du	  att	  det	  var	  ett	  bra	  pris	  för	  vad	  du	  fick?	  
□ Ja	  
□ Nej	  

	  
18. Anser	  du	  att	  det	  var	  ett	  fynd?	  

□ Ja	  
□ Nej	  

	  
19. Hur	  lång	  tid	  uppskattar	  du	  att	  det	  tog	  ifrån	  den	  tidpunkt	  du	  såg	  plagget	  i	  butik	  för	  första	  

gång	  till	  dess	  att	  du	  köpte	  plagget?	  
□ 1-‐5min	  
□ Ca:	  10min	  
□ Ca:	  20min	  
□ Inom	  1h	  
□ >	  1h	  
□ >1	  dygn	  	  

	  
20. Har	  du	  sett	  det	  plagg	  du	  köpt	  idag	  innan	  du	  kom	  till	  butiken?	  Exempel	  på	  Tv-‐reklam,	  

affischer,	  modemagasin,	  blogg	  eller	  sett	  någon	  annan	  bära	  plagget?	  	  	  
□ Ja	  
□ Nej	  

	  
21. Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  plagget	  du	  köpt	  idag?	  
1	   	   2	   	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  

	  	  	  	  	  	  Mindre	  nöjd	   	   	  	  Nöjd	   	   	   Mycket	  nöjd	  
	  
	  
22. Hur	  stor	  uppskattar	  du	  att	  sannolikheten	  är	  att	  du	  returnerar	  eller	  byter	  det	  plagg	  du	  köpt	  

idag?	  
0	   	   1	   	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  

	  	  	  	  	  	  Ingen	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stor	  
	  

23. Hur	  gammal	  är	  du?	  	  
Svar:	  
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