
 

 

Butikschefsutbildningen 
Textilhögskolan 

2011-05-25 
Rapportnummer: 2011.11.6 

 

 

 

Kläderna gör mannen 
 

- En studie i manligt konsumentbeteende 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Karina Putak, s093141@mail.student.hb.se 

                   Camilla Petersson, s092807@mail.student.hb.se 

Camilla Petersson och Karina Putak 

mailto:s093141@mail.student.hb.se
mailto:s092807@mail.student.hb.se


 

 

 
Förord 

 
Vi vill tacka deltagarna i fokusgruppen för att ni tog er tid och gemensamt förde 

en givande diskussion. 

 

Ett stort tack riktas även till alla de som svarade på vår enkätundersökning. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Vigo Peterzon för ditt engagemang.  

 

Tack! 
 

Borås 25/5 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Putak    Camilla Petersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titel  Kläderna gör mannen – en studie i manligt konsumentbeteende 
Utgivningsår 2011 
Författare  Camilla Petersson och Karina Putak 
Handledare Vigo Peterzon 

 
Sammanfattning 
 

På den nuvarande klädmarknaden råder en hård konkurrens eftersom utbudet av varor och 

tjänster har ökat. Konsumentens förändrade beteende har lett till att företag måste sticka ut 

med hjälp av sitt erbjudande. Ett sätt att utmärka sig på marknaden är att arbeta med relationer 

och få kunden att vilja återvända på grund av butikens service. En kund som känner sig trygg 

i shoppingsituationen kan bli en viktig stamkund. Den traditionella mannen finner inget nöje i 

att shoppa och vill därför att processen ska gå så snabbt som möjligt. Det gäller för företag att 

skapa ett erbjudande som passar sin målgrupp och som lyckas på marknaden. Genom sin 

klädstil vill konsumenten spegla sin personlighet och sina värderingar, här spelar valet av 

varumärken in och därför har ”rätt” varumärke fått en mer betydande roll i köpprocessen.  

 

Den moderne mannens köpbeteende beskrivs inte i den litteratur vi använt för att få en bild av 

det manliga konsumentbeteendet. Vi blev därför nyfikna på hur yngre män handlar kläder och 

hur de upplever shopping som upplevelse. Med hjälp av problemdiskussionen kom vi fram till 

följande problemformuleringar och syfte. Vilka betydelsefulla delar ingår i 

konsumentbeteendet, när det gäller kläder, hos målgruppen män i åldern 18 till 27 år och hur 

ska erbjudandet utformas för att skapa en positiv bild hos vår valda målgrupp? Vårt syfte är 

att beskriva, undersöka och analysera den manliga konsumentens köpbeteende när det gäller 

kläder. Vi vill se vilka delar som är viktiga runt köpet och hur målgruppen önskar att 

erbjudandet ska se ut.   

 

Genom att vi utförde två marknadsundersökningar, enkät och fokusgrupp, och analyserade 

dem med hjälp av vår teoretiska referensram kom vi fram till följande slutsatser. 

Konsumenten är mån om att passa in i en social grupp samtidigt som de vill uttrycka 

personlighet och identitet. Butikens servicenivå avgör om målgruppen kommer tillbaka för ett 

nytt köp. Företaget ska få kunden att känna sig utvald och som att den tillhör kundkretsen. 

Trivsel och trevligt bemötande är alltså avgörande i konsumentbeteendet.   
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1. Inledning 

Inledningsvis redogör vi för den problembakgrund och problemdiskussion som kommer att 

utmynna i vår problemformulering och vårt syfte. I kapitlet gör vi även en 

problemavgränsning samt tar upp nyckelord och definitioner. Slutligen kommer uppsatsens 

disposition att framföras. 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle finns det ett stort utbud av produkter och tjänster, det gäller även kläder. 

Antalet klädkedjor och modebutiker har ökat vilket leder till en hård konkurrenssituation på 

marknaden (Thurow, 2011). Som en följd av konkurrensen utsätts konsumenten för ett 

kraftigt ”brus” i form av tv-reklam, annonser och andra budskap. Butiken måste lyckas nå 

fram med sitt budskap utan att hamna i skymundan av alla andra företag. Konsumenten ska i 

sin tur lyckas vaska fram rätt erbjudande och sålla bort de alternativ som inte passar 

(Solomon, 2006 s 269).  

 

För att behålla sina kunder är det viktigt att arbeta med relationer. Om kunden erhåller bra 

service och trivs i butiken kan kundrelationen bli en stark del av erbjudandet. En kund som 

handlar för lite pengar kan ofta vara en av butikens viktigaste kunder. En nöjd kund ger 

dessutom gratis reklam i form av rekommendationer. För konsumenten skapas en trygghet 

och en ”hemmakänsla” som gör att han eller hon vill återvända till butiken (Gezelius & 

Wildenstam, 2009 s. 259-262). 

 

Ett sätt att utmärka sig och ge kunden eftertraktad service är att ha en bra tillgänglighet. 

Anpassade öppettider, internetshop, läge och generösa telefontider utgör en bra grund att 

locka kunder med. Konsumenten har tillgång till internet hela dygnet där de kan handla, 

utvärdera erbjudanden och söka information. För att kunna konkurrera kan tillgängligheten 

vara en viktig del (Gezelius & Wildenstam, 2009 s. 183). 

 

Som tidigare nämnts har konkurrenssituationen på klädmarknaden blivit hårdare och en 

anledning är konsumentens förändrade beteende. I dag är näthandel vanligt och likaså har 

användandet av internet som undersökningsforum ökat.  Konsumenten kan inhämta 

information om varan på internet samt hitta det bästa priset. Sociala medier som ”facebook” 

och modebloggar har till en viss del förändrat konsumentens informationssökningsprocess 

(Gezelius & Wildenstam, 2009 s 7,351–353). Konsumentens lojalitet gentemot ett och samma 

företag har börjat svikta vilket till stor del beror på konkurrensen. I dag har varumärkets 

betydelse ökat och styr många köp. Ett annat kollektivt beteende som börjat ta form är önskan 

om ett hållbart och etiskt köp. Dagens konsument är medveten om att samhället bör ta ett 

etiskt och socialt ansvar. De företag som jobbar med sådana frågor kan ha ett försprång i 

jakten på kunder (Solomon, 2006 s. 20). 
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Olika personer handlar på varierande sätt men gemensamt är att det finns bakomliggande 

faktorer som utlöser ett eller flera behov. En del konsumenter handlar kläder för att kunna 

uttrycka sin identitet eller personlighet och kläder konsumeras även för att få känslan av att 

tillhöra en grupp. Åsikter och intressen kan styra vilka produkter som köps och många 

konsumenter handlar varor som uttrycker deras åsikter samt visar vad de har för intressen (M 

Rath, Bay, Petrizzi & Gill, 2008 s. 5, 239).  

 

Den traditionella mannen föredrar inte att shoppa i någon större utsträckning och tycker inte 

att det är roligt. Konsekvensen blir att män inte handlar särskilt ofta och när de väl gör det ska 

processen gå snabbt. Den manliga konsumenten rör sig snabbt genom butiken och tittar inte så 

noga på prislappen. Han drar sig för att be om hjälp eftersom att han vill uppleva jakten i att 

finna det han söker. Köplusten kan avta om det tar för lång tid att hitta rätt vara men skulle 

han däremot hitta rätt direkt så är vägen till ett köp kort. Det är viktigt att produkter, provrum 

och kassa är lättillgängliga och synliga eftersom han inte finner något nöje i att vandra runt i 

butiken. En annan fördel med att ha provrum nära till hands är att en man ofta vill köpa allt 

han tar med sig in i provrummet, det enda som krävs för ett avslutat köp är att plaggen passar. 

Det manliga köpbeteendet har förändrats något, de handlar mer än förr och är därför mer 

involverade i köpprocessen (Underhill, 2009 s102-113).  

1.2 Problemdiskussion 

Det råder inga tvivel om att konkurrensen i dagens detaljhandel är stark. Vad får konsumenten 

att välja ett visst erbjudande framför ett annat? I dag är många produkter lika varandra och då 

blir själva erbjudandet mer intressant och drivande i köpprocessen. Ett erbjudande kan bestå 

av såväl service som produktens alla kringtjänster. Det gäller för företag att vara tydlig i sitt 

budskap så att konsumenten uppfattar fördelarna med just deras erbjudande. För att kunden 

inte ska bli förvirrad och sålla bort ett erbjudande gäller det att produkten, butikens 

utformning och marknadsföringen stämmer ihop (Gezelius & Wildenstam, 2009 s 7, 167).  

 

Vi har tidigare nämnt att konsumtionen via internet har ökat vilket har lett till en ny marknad 

för kläder. Här kan konsumenten lätt hitta nya varumären och erbjudanden. Även en del av 

informationsflödet kommer från internet. Många påbörjar köpprocessen genom att leta efter 

produkter på internet. Där både ”facebook” och modebloggen är källor till information och 

inspiration. Även fysiska butiker har gett sig ut på internet och lanserat nätshoppar och 

hemsidor (Gezelius & Wildenstam, 2009 s. 351-353). 

 

I takt med internets framfart har den generella konsumenten fått en bred informations- och 

inspirationskälla (Gezelius & Wildenstam, 2009 s. 7, 18). En större medvetenhet gällande 

företags påverkan på såväl miljö som etiska frågor har fått större uppmärksamhet. Köparen 

handlar hellre av företag som tar sitt sociala ansvar än av de som inte bryr sig. I kontrast har 

vikten av ”rätt” varumärke ökat och som vi tidigare har informerat om har kunden blivit mer 

illojal och företagen måste jobba hårdare för att behålla konsumenten (Solomon, 2006 s.20).  

Individens önskan att uttrycka sin personlighet och sina värderingar spelar en allt större roll. 
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Stil och identitet är två begrepp som går hand i hand och med sin stil uttrycker konsumenten 

sin identitet och identiteten skapar stilen (M Rath et al s5, 239). 

 

I problembakgrunden beskrevs den traditionella mannen som en snabb och effektiv shoppare 

där upplevelsen står i bakgrunden. Vi tror att det till viss del stämmer in på det manliga 

köpbeteendet men vi ser även att yngre män har kommit att få ett större allmänintresse för 

shopping. I takt med samhällets förändring tror vi att de typiska könsrollerna börjat suddas ut 

och att vissa beteenden har kommit att likna varandra. Vi vill undersöka vad som driver den 

moderna mannen till köp och vad som är viktigt i deras köpprocess. De delar som beskrivs i 

diskussion och bakgrund tror vi även berör det manliga könet. Det är inte särskilt troligt att 

deras beteende inte påverkas av den utveckling som sker på marknaden.    

1.3 Problemformulering 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till att vi vill undersöka det manliga 

konsumentbeteendet. Vi tror att den moderna mannens köpbeteende av kläder skiljer sig från 

den traditionella mannens och därför kommer vi att studera yngre män. Vi vill se vad som 

påverkar köpprocessen och vad som utlöser en positiv bild av shopping. 

 

1.3.1 Huvudproblem  

 

Vilka betydelsefulla delar ingår i konsumentbeteendet, när det gäller kläder, hos målgruppen 

män i åldern 18 till 27 år? 

 

1.3.2 Delproblem  

 

Hur ska erbjudandet utformas för att skapa en positiv bild hos vår valda målgrupp? 

1.4 Problemavgränsning 

Vår ambition är att avgränsa oss till män i åldern 18 till 27 år som handlar kläder i Sverige. 

Åldersgruppen valdes för att vi är intresserade av yngre mäns shoppingbeteende. Vi kommer 

endast att fokusera på det manliga konsumentbeteendet när det gäller kläder.  

1.5 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva, undersöka och analysera den manliga konsumentens köpbeteende 

när det gäller kläder. Vi vill se vilka delar som är viktiga runt köpet och hur målgruppen 

önskar att erbjudandet ska se ut.   
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1.6 Nyckelord och definitioner 

I vår uppsats förekommer det viktiga ord och begrepp som nedan kommer att belysas och 

förklaras. Genomgående i uppsatsen är att vi förutsätter att läsaren har grundläggande 

kunskaper i marknadsföring samt att engelska begrepp kommer att redovisas inom 

citationstecken. 

 

1.6.1 Nyckelord 

 

Konsument  

En person som köper och använder varor eller produkter (ne.se, 2011). 

 

Budskap 

Det meddelande företag vill kommunicera till sin målgrupp (Gezelius & Wildenstam, 2009 

s210). 

 

Erbjudande 

Ett erbjudande är en mix av produkt, tjänst, service och information som olika företag kan 

tillhandahålla konsumenten (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 2008 s9). 

 

”Noise – brus” 

Störningar som kan förhindra att rätt budskap når konsumenten (Brassington & Pettitt, 2006 

s639). 

 

Kommunikation 

Utbyte av information mellan människor (ne.se, 2011). 

 

Påverkan 

Olika typer av påverkan kan vara annonser, reklam och personlig försäljning. En lyckad 

påverkan gör att konsumenten vill köpa produkten (Gezelius & Wildenstam, 2009 s185).     
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1.6.2 Definitioner 

 

Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende är ett komplext begrepp eftersom det grundas i människans behov och 

önskemål. En konsument är inte statisk utan alla är olika i sitt sätt att handla. Detta beror på 

att de bakomliggande orsakerna till köpet varierar från person till person. I boken Consumer 

Behavior (2006) definieras begreppet på följande sätt: 

 

”It is the study of the processes involved when individuals or groups select, 

purchase, use, or dispose of products, services, ideas, or experiences to 

satisfy needs and desires.” (Solomon s 7, 2006) 

 

Attityd 

Nationalencyklopedin beskriver en attityd på följande sätt: 

”attity’d, förhållningssätt, att visa sin inställning till något genom t.ex. 

kroppsställning eller kroppshållning. Termen attityd används ofta för en 

varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till 

uttryck i att man är för eller emot något.” (ne.se, 2011) 

Behov 

Behov är ett frekvent förekommande ord i uppsatsen och för läsarens förståelse 

kan det vara viktigt att vara bekant med begreppet. Nationalencyklopedin 

definierar ett behov på följande sätt:  

behov, begrepp som inom fysiologi och psykologi används för att förklara 

människors och djurs målinriktade beteende. Man brukar skilja mellan 

biologiska behov (t.ex. hunger, törst, sexualitet) och psykologiska och sociala 

behov (t.ex. behov av trygghet och uppskattning). (ne.se, 2011) 
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

 

I inledningskapitlet beskrivs den problembakgrund och problemdiskussion som ligger till 

grund för vår problemformulering och vårt syfte. Vidare görs en problemavgränsning och en 

framställning av nyckelord och definitioner.  

   

Kapitel 2 Studiens metod och genomförande 

 

Här kommer vi att förklara och motivera den undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och 

datainsamlingsteknik vi valt. Därefter kommer vi granska vår undersöknings tillförlitlighet. 

 

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

 

Uppsatsens modeller och teorier kommer att presenteras här. Den teoretiska referensramen 

kommer att ligga till grund för vår analys. 

 

Kapitel 4 Empiri och analys 

 

Våra resultat från fokusgrupp och enkätundersökning presenteras och analyseras här. Den 

analys som görs grundar sig i den kunskap vi fått från den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 5 Slutsats 

 

I slutsatsen kommer vi att redogöra för svaren på våra problemformuleringar. Slutsatsen 

utgörs av den teoretiska referensramen och vår empiri. 

 

Kapitel 6 Avslutande diskussion 

 

Vi kommer att reflektera och diskutera kring arbetsprocessen samt ge förslag till vidare 

forskning. Vidare granskas de källor som använts och en tillförlitlighetsutvärdering utförs. 
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2. Studiens metod och genomförande 

Metodkapitlet behandlar de tillvägagångssätt vi valt för vår uppsats. Här beskriver vi de olika 

metoderna och motiverar våra val. Slutligen resonerar vi kring studiens tillförlitlighet.  

2.1 Undersökningsmetod 

En undersökningsmetod kan vara av kvalitativ eller kvantitativ art. Den kvantitativa metoden 

anses vara naturvetenskapligt inriktad eftersom den använder liknande tillvägagångssätt. I 

metoden är önskan att förklara orsakerna till undersökningen bakomliggande. Syftet med den 

kvalitativa metoden är att få en djupare bild av undersökningsområdet (Andersen, 1998 s31-

35). 

 

Nedan kommer vi beskriva de två metoderna närmre samt motivera vårt val av metod.  

 

2.1.1 Kvalitativ metod 

 

En kvalitativ metod kännetecknas av ord, text och symboler. Undersökningsmetoden 

fokuserar på förståelse kring helheter och subjektiva betraktelser. Datainsamlingen tolkas av 

respondenten och därigenom bildas en egen uppfattning om ämnet. Här används få 

undersökningsenheter och metoden är relativt ostrukturerad (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund, 2010 s69-71). 

 

2.1.2 Kvantitativ metod 

 

Den kvantitativa metoden är av objektiv karaktär där fokus ligger på mängd, antal och 

frekvens, alltså saker som kan behandlas statistiskt. Här undersöks helhetens delar och 

variabler för att testa redan befintliga teorier. Den kvantitativa metoden använder sig av 

många undersökningsenheter för att få ett bredare urval. Metoden är strukturerad och 

fokuserar på att beskriva och förklara (Christensen et al 2010 s69-71).  

 

2.1.3 Val av undersökningsmetod 

 

Vi valde att kombinera de båda undersökningsmetoderna för att få en bredare bild av ämnet. 

Metoden blev av kvantitativ art eftersom vi hade en del förförståelse från våra teorier. För att 

få en generaliserbar undersökning valde vi att utföra en enkätundersökning som ingår i den 

kvantitativa metoden. Genom att vi utförde en fokusgrupp där det diskuterades kring 

uppsatsämnet fick vi en kvalitativ metod.  

 

Kombinationen av båda undersökningsmetoderna gjorde att vi kunde få en mer realistisk syn 

på resultatet. Eftersom den kvalitativa metoden automatiskt blir subjektiv så var det bra att 

blanda in den kvantitativa metoden så att undersökningen inte blev för ensidig. 

Undersökningen innefattar människor och hur de beter sig därför skulle det varit svårt att 
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endast använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod. Tankar och känslor går inte att 

mäta statistiskt men vi försökte förstå dem genom att använda den kvalitativa metoden.      

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har främst använt oss av primärdata eftersom vi inte hittade någon bra sekundärdata i form 

av tidigare forskning inom ämnet. Primärdata är den information som vi själva har samlat in 

för att kunna lösa vårt problem och som tidigare inte funnits tillgänglig. Sekundärdata är 

befintlig data som tidigare använts för ett annat syfte (Christensen et al 2010 s71-72). 

 

Vi anser att litteraturen som använts kan definieras som sekundärdata eftersom den faktiskt 

redan finns och har legat till grund för vår förståelse för begreppet konsumentbeteende.   

 

Primärdata vi samlat in består av enkätundersökning och fokusgrupp. För att kunna analysera 

vår egen insamlade data behövdes sekundära källor. Litteratur som berör konsumentbeteende 

och det allmänna beteendet bildade sekundärdata. Uppsatsämnet krävde primärdata för att vi 

skulle kunna svara på våra problemformuleringar på ett verklighetstroget sätt.  

2.3 Datainsamlingstekniker 

Det finns en rad olika datainsamlingstekniker som intervju, observation, enkät och 

experiment. Det gäller att välja rätt teknik för den studie som ska genomföras. Vi har valt att 

arbeta med fokusgrupp och enkät. Valen kommer att beskrivas och motiveras nedan.  

 

2.3.1 Fokusgrupp  

 

En fokusgrupp består av flera respondenter och syftet är att skapa diskussion kring ett ämne. 

Tanken med att sammanföra flera intervjuobjekt är att personerna tillsammans ska driva 

frågan djupare. Genom att respondenterna kan prata fritt kan en kedjereaktion skapas så att 

nya resonemang kommer fram. Moderatorn (intervjuaren) kan genom följdfrågor ta reda på 

orsaker till respondenternas agerande och attityder. För att kunna identifiera och förstå behov 

och känsloreaktioner är fokusgruppen en bra datainsamlingsteknik. Ett nytt tankeperspektiv 

fås av den bakgrundsinformation tekniken ger (Christensen et al 2010 s179-183). 

 

Valet att använda fokusgrupp avgjordes av att vi genom tekniken kunde få diskussion och 

reflektion kring de frågor som ställdes. Ambitionen var att få mer utvecklade svar genom 

följdfrågor och respondenternas egna tillägg. Vi ville att resonemangen skulle ge oss en 

utvecklad bild och förståelse för det manliga konsumentbeteendet. 

 

Fokusgruppen genomfördes 2011-04-13 och följande personer deltog. Oscar, 24 år, 

studerande och jobbar extra i sportbutik, Michael, 25 år, studerande och praktikant i 

klädbutik, Lars, 23 år, lagerarbetare och Emil, 22 år, studerande och jobbar extra i 

elektronikbutik. Gruppintervjun trädde plats på café Viskan i Borås för vi ville skapa en 

avslappnad atmosfär för deltagarna. Vi ansåg att de utvalda respondenterna var passande 
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objekt eftersom alla har lätt för att interagera i nya sammanhang. Även om tre personer 

studerar så har alla fyra olika bakgrunder, yrken och intressen. Resultatet blev 

tillfredsställande och givande för vår studie samt var till stor hjälp för utformandet av 

enkätundersökningen.  

 

2.3.2 Enkät 

 

I en enkätundersökning får de intervjuade skriftligen svara på ett antal frågor. I vissa fall finns 

det färdiga svarsalternativ och i andra fall får respondenterna svara med egna ord. En enkät 

används ofta när respondenterna är många och utspridda. I situationer då frågeteknik används 

finns det grad av standardisering och grad av strukturering. Standardisering innebär att 

situationen görs så likvärdig för alla respondenter som möjligt. Strukturering är hur pass 

mycket svarsalternativen styrs. För att se till att svarsalternativen är passande för syftet så bör 

de testas innan undersökningen utförs (Christensen et al 2010 s137-139).  

 

För att kunna generalisera resultatet av uppsatsen behövdes en annan typ av 

marknadsundersökning än fokusgrupp. Anledningen till att vi valde att utföra en 

enkätundersökning var att vi ville testa fokusgruppens resultat på en större mängd personer. 

Vi ville kombinera de två datainsamlingsteknikerna för att få en bredare bild av det manliga 

konsumentbeteendet. Fokusgruppen gick på djupet i ämnet och gav oss en bättre bild av 

verkligheten. Enkätundersökningen gav oss en bredd och en möjlighet att se om 

fokusgruppens åsikter gick att generalisera. Vi ansåg att teknikerna tillsammans kunde ge en 

bra bild av verkligheten. 

 

Enkätundersökningens frågor formulerades efter responsen på fokusgruppen. På det sättet fick 

vi fram vilka frågor vi behövde komplettera med och nya tankar kring ämnet. Innan vi utförde 

undersökningen testades enkäten på en handfull personer. Enkäten skickades sedan ut på 

institutionerna Textilhögskolan, Ingenjörshögskolan och institutionen för data- och 

affärsvetenskap på högskolan i Borås och den lades även ut på ”facebook”. Undersökningen 

genererade 98 svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.4 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersökning måste vara både pålitlig och trovärdig för att vara användbar. Misslyckas det 

blir såväl resultat som slutsats felaktigt. Nedan kommer vi förklara begreppen reliabilitet och 

validitet som är verktyg för att mäta en undersöknings tillförlitlighet. 

 

2.4.1 Reliabilitet 

 

”reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i 

vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar mätningen” 

(Paulsson, 1999 s48)  

 

Upprepas undersökningen på ett likartat sätt ska resultatet bli detsamma som tidigare. För att 

en undersökning ska vara reliabel ska den motstå slumpartade fel. Det ska inte spela någon 

roll vem som utför mätningen, resultatet ska fortfarande bli detsamma. Reliabilitet handlar 

alltså om mätningens noggrannhet (Christensen et al 2010 s291-309).  

 

2.4.2 Validitet 

 

”validitet står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser 

mäta” (Paulsson, 1999 s48) 

 

Undersökningens resultat ska stämma överens med verkligheten och det är viktigt att 

forskaren enbart mäter det som var tänkt annars blir mätvärdet felaktigt. Validitet innebär att 

undersökningen ska ha en hög grad av generaliserbarhet (Christensen et al 2010 s 291-309). 

 

2.4.3 Vår undersöknings tillförlitlighet 

 

För att vår uppsats ska vara så tillförlitlig som möjligt har vi försökt att sålla bort irrelevant 

information. Vi har även gjort vårt yttersta för att hålla oss inom ramarna för vårt 

undersökningsområde. Kombinationen av två undersökningsmetoder har hjälpt oss att få fram 

en trovärdig analys där vi har kunnat generalisera kring ämnet. 

 

Vi har haft respondenter som är bosatta i olika delar av Sverige och tror därför att studien är 

applicerbar i hela landet. Vi tror alltså att vi fick en bra spridning på undersökningen. Under 

fokusgruppen fick vi ett bortfall i form av att två personer inte dök upp men den diskussion 

som uppstod genererade tillräcklig information. En risk med att utföra gruppintervju är att 

deltagarna kan känna sig pressade till att ge socialt anpassade svar. Deltagarna visade sig vara 

öppna och ärliga i sina ståndpunkter därför ser vi undersökningen som pålitlig. 

 

Antalet respondenter på enkätundersökningen var tillräckliga eftersom vi tidigt kunde se ett 

mönster i de svar som gavs. Enligt oss skulle inte fler svar förändra undersökningens resultat 

utan bara förstärka de svar som redan givits. En del av de frågor som ställdes till 

fokusgruppen ställdes inte i enkätundersökningen. Vi begränsade oss till de frågor som kändes 
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mest väsentliga och användbara i enkätundersökningen. Det finns en risk med att konstruera 

en för lång enkät eftersom respondenten kan tröttna och därmed ge ogenomtänkta svar. Därför 

valde vi att skapa en kortare enkät.  
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3. Teoretisk referensram 

Det teoretiska kapitlet innehåller de modeller och teorier vi valt att bygga vår uppsats på. 

Varje modell kommer att beskrivas och inledningsvis motiverar vi vårt val av modeller.  

3.1 Val av teoretiska modeller 

Nedan följer beskrivningar av de modeller vi valt att studera. Vi anser att modellerna är 

viktiga för att kunna förstå olika delar av konsumentbeteendet. ”The Schramm model” 

förklarar kommunikationsförhållandet mellan sändare och mottagare, i vårt fall är sändaren ett 

företag och mottagaren en konsument.  ”The buyer decision process” studerar konsumentens 

väg till köpet vilket vi anser viktigt för vår förståelse av konsumentens beteende. ”Maslow’s 

Hierarchy of needs” beskriver de olika behovsstadierna som styr konsumenten. Då behovet 

står i fokus i vårt undersökningsområde är modellen av största vikt. Slutligen kommer vi även 

att ta upp modellen ”Influences on consumer purchasing behaviour” som behandlar olika 

faktorer som kan påverka köpbeteende. 

3.2 The Schramm model 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3:1 “The Schramm model” Brassington & Pettitt, 2006 s638) 

 

I vår dagliga kommunikation pratar vi med varandra, vi kommunicerar olika budskap och vi 

vill att mottagaren tolkar oss på rätt sätt. När företag (sändare) kommunicerar mot en marknad 

(konsumenter) sker det på olika sätt men främst genom reklam och annonsering. Nedan 

beskrivs de grundläggande element som ingår i en vanligt förekommande 

kommunikationsprocess (Brassington & Pettitt, 2006 s632-639).   

 

”Sender/ Encoder – sändare” 

Sändaren (företaget) har som mål att nå ut med sitt budskap till konsumenten (mottagaren). 

För att budskapet ska uppfattas på rätt sätt av konsumenten måste företaget koda signalen och 

för att lyckas måste företaget känna sin målmarknad. 
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”Signal” 

En signal kan vara ett meddelande med information eller det erbjudande företaget sänder ut 

till konsumenten.  

 

”Reciever/Decoder – mottagare” 

Mottagaren tolkar signalen efter egna erfarenheter och känslor gentemot sändaren. Det är det 

som avgör om sändaren får positiv eller negativ respons. 

 

”Noise – brus” 

När signalen når mottagaren kan det förekomma olika typer av störningar, brus. Den kan 

påverka hur mottagaren uppfattar och tolkar signalen. Störningar kan exempelvis vara ljud av 

olika slag, annan reklam eller miljön mottagaren befinner sig i. 

 

”Feedback” 

I kommunikationsprocessen handlar ”feedback” om hur mottagaren reagerar på sändarens 

signal. En positiv reaktion kan innebära att ett behov för erbjudandet uppstår. Blir gensvaret 

negativt kommer konsumenten att ta avstånd från erbjudandet (Brassington & Pettitt, 2006 

s632-639). 

3.3 The buyer decision process 

 

 

 

 

 

(Figur 3:2 “The buyer decision process”  

omgjord. Kotler, Wong, Saunders & Armstrong 2005 s 279) 

 

Här kommer konsumentens köpbeslutsprocess att beskrivas steg för steg. Det är viktigt för 

företagare att känna till processen för att förstå hur de kan förbättra sitt erbjudande och 

framförallt synas för konsumenten då denne funnit sitt behov. Processen innehåller fem steg 

och den startar med att ett behov identifieras. Sedan samlar konsumenten information inför 

köpet och utvärderar de alternativ som finns. Slutligen tas ett köpbeslut som i sista steget 

utvärderas och konsumenten värderar hela sin köpupplevelse (Kotler et al 2005 s155-156). 

 

”Need recognition – behov upptäcks” 

När en persons mest grundläggande behov såsom mat och boende är tillfredställda så yttrar 

sig nya behov. Det är individuellt hur ett behov identifieras men vanligt är att det uppkommer 

genom olika typer av reklam. För att lyckas vinna konsumentens intresse och utveckla ett 

behov är det viktigt för företagaren att känna sin målgrupp. Därmed kan företag skapa ett 

erbjudande som kan tillfredställa behoven (Kotler et al 2005 s155-156). 

Need 
recognition 

Postpurchase 
behaviour 

Purchase 
decision 

Evaluation of 
alternatives 

Information 
search 

 Situational 
factors 
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”Information search – informationssökande”  

Informationssökandet startar när behovet är väckt och nu är det dags för konsumenten att ta 

reda på fakta om produkten: vilka varumärken tillverkar den, vilken prisklass ligger varan i 

och vilka olika attribut finns. Sökprocessen kan se olika ut beroende på tidigare kunskap om 

likartade produkter och hur driven konsumenten själv är. De som handlar på impuls gör en 

snabb informationssökning på plats i butiken medan andra lägger sitt behov på minnet och 

letar en längre tid. Sökningen kan ske på flera olika sätt och den vanligaste källan till 

information är reklam och annonser som konsumenten dagligen utsätts för. När konsumenten 

identifierat ett behov tenderar reklamen att fungera mer effektivt. Även om reklam är av stor 

vikt i informationssökandet så är det den information som kommer från personer i 

konsumentens närhet som påverkar mest. Det beror på att konsumenten värderar sina 

närmastes åsikter högt och handlar efter vad de anser är bäst (Kotler et al 2005 s156-157). 

 

”Evaluation of alternatives – utvärdering av alternativ” 

Efter informationssökningen har konsumenten fått fram olika produktval som kan 

tillfredställa behovet. Nu måste konsumenten reflektera, analysera och utvärdera vilket 

alternativ som är lämpligast. Alternativen kan utvärderas på olika sätt beroende på 

köpsituationen. Vid impulsköp grundar sig utvärderingen på den magkänsla konsumenten 

upplever i just den stunden. De som väntar en tid med att köpa utvärderar sina alternativ 

noggrant genom att beräkna kostnader samtidigt som han eller hon granskar de attribut 

produkten besitter (Kotler et al 2005 s157). 

”Situational factors – situationer” 

Köpbeslutet kan påverkas av oväntade situationer som uppstår för konsumenten. Situationen 

köparen befann sig i under utvärderingsstadiet kan komma att förändras. Faktorer som 

ekonomi, förväntat pris och produktfördelar kan göra att köparen måste välja ett annat 

alternativ än det han eller hon tänkt från början (Kotler et al 2005, s285).  

Olika situationer påverkar köpbeteendet eftersom de kan styra konsumentens känslor. En 

känsla kan avgöra om individen handlar eller inte, en situation som exempelvis utlöser 

tidpress kan därför styra köpet. En person som på grund av sin omgivning blir på dåligt humör 

har mindre benägenhet att handla än någon som är på bra humör. Människor uttrycker sig på 

olika sätt beroende på vilket sammanhang de befinner sig i och olika situationer förstärker 

olika delar av personligheten. Även sociala förhållanden som miljö och konsumentens 

medshoppare påverkar beteendet. Hur de personer som redan befinner sig i affären ser ut och 

om butiken är fylld av människor kan påverka konsumentens utvärdering av såväl produkt 

som butik (Solomon, 2006 s342-346). 
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”Purchase decision – köpbeslut” 

Det är nu dags för konsumenten att fatta sitt köpbeslut. Beslutet sker beroende på varumärke, 

pris och de attribut kunden känt starkast för vid utvärderingen av alternativen. Köpbeslutet är 

inte enkelt eftersom konsumenten kan komma att påverkas av vad personer i närheten har för 

åsikter kring köpet. Likaså kan oväntade situationer uppstå som att ett av de bortvalda 

alternativen gör en prissänkning (Kotler et al 2005 s157). 

 

”Postpurchase behaviour – utvärdering av köp” 

Processen tar inte slut vid köpsekunden utan fortsätter långt efter köpet. Konsumenten 

behandlar sina känslor efter köpet och utvärderar hela upplevelsen. Det är nu kunden känner 

av känslor som belåtenhet eller missnöje. Det avgörande för konsumentens känslor efter köpet 

beror på två faktorer; hur höga förväntningarna på produkten var innan köpet samt hur 

tillfredställda förväntningarna är efter köpet. Är glappet stort mellan konsumentens 

förväntningar och produktens faktiska egenskaper leder det till ett missnöje. I de fall då 

förväntningarna tillfredställts känner sig konsumenten nöjd. Det är därför viktigt för 

företagaren att inte lova för mycket om produkten (Kotler et al 2005 s157-159).                                          

3.4 Maslow´s Hierarchy of needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 3:3 “Maslow’s Hierarchy of needs”.  

Anpassad efter Kotler, 2005 s 271) 

 

                                                                                   

Behovshierarkin bygger på att när det fysiologiska behovet är uppfyllt uppkommer genast 

andra behov. Abraham Maslow menar att de mänskliga behoven är ordnade i en hierarki där 

varje nytt steg blir det förra övermäktigt. En uppfylld önskan är inte längre en önskan vilket 

leder till att otillfredsställda behov dominerar individen (Maslow, 1970 s15-16). 

 

”Physiological need – fysiologiskt behov” 

Fysiologiska behov är människans primära behov som hunger och törst, alltså de mest 

grundläggande. Här drivs individen endast av viljan att tillfredsställa exempelvis sin hunger 

och allt annat är av sekundär betydelse. Stadiet är ganska ovanligt i dagens samhälle eftersom 

många har tillgång till mat och dricka. 

7. Selfactualisation need 

(Self-development and realization) 

 
6. Aesthetic needs              

(Order, beauty) 

 
5. Cognitive needs 

(comprehension, understanding) 

 
4. Esteem needs (self-esteem, status) 

 
3. Social needs (sense of belonging, love) 

 
2. Safety need (security, protection) 

 
1. Physiological need (hunger, thirst) 
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”Safety need – säkerhetsbehov” 

Här styr behovet av säkerhet som exempelvis innefattar skydd, stabilitet och frihet från rädsla. 

Säkerhetsbehovet kan träda fram i situationer som krig och naturkatastrofer  

 

”Social need – socialt behov” 

När de fysiologiska och säkerhetsbehoven är uppfyllda uppstår de sociala behoven. Här 

inkluderas kärlek och tillhörighet. Vid ett otillfredsställt socialt behov känner sig individen 

ensam och allt handlar om sökandet efter tillhörighet.  

 

”Esteem needs – behov av självkänsla”  

De flesta människor söker efter självrespekt och självkänsla men vi strävar även efter att 

andra ska ha höga tankar om oss. Då behovet tillfredsställs känner sig individen självsäker 

och stark. Om behovet förblir otillfredsställt känner sig personen svag och hjälplös. 

 

”Cognitive needs – kognitiva behov” 

Här finner vi människans önskan efter att förstå och veta. Det aktuella behovet är intressant då 

det inte alltid går att tillfredsställa. Därför vill vi alltid lära oss något nytt och vi törstar alltid 

efter mer kunskap. 

 

”Aesthetic needs – estetiska behov” 

Människan har ett behov av symmetri, skönhet och struktur. 

 

”Self actualisation need – behov av självförverkligande” 

Steget i hierarkin handlar om individens strävan efter självförverkligande och att leva upp till 

sin fulla potential (Maslow, 1970 s15-26). 
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3.5 Influences on consumer purchasing behaviour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Figur 3:4 “Influences on consumer purchasing behavior”, omgjord.  

Jobber, 2010 s121) 

 

Köpsituationen påverkas av konsumentens personliga och sociala influenser. De personliga 

influenser vi kommer att ta upp är motivation, övertygelser och attityder samt personlighet. 

Sociala influenser är exempelvis vänner och familj, referensgrupper och butikens miljö. 

 

3.5.1 “Personal influences - personliga influenser” 

 

Personliga influenser som personlighet och attityder inverkar på konsumentens beteende och 

kan avgöra köpsituationen (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008 s250). Nedan 

beskrivs de personliga influenser vi valt att ta upp i vår studie.  

 

”Motivation” 

En spänning uppstår då individen känner ett behov som behöver tillfredsställas och 

motivation är den kraft som driver personen till handling. Målet är att tillfredsställa det behov 

som upptäckts (Schiffman & L. Kanuk, 2000 s63-68). Olika konsumenter drivs av olika 

behov. Personer som söker efter produkter som kan förhöja deras status väljer varumärken de 

förknippar med socialt anseende. Motivet till köp är olika beroende på konsumentens behov 

(Jobber, 2010 s126). 

 

”Beliefs and attitudes - övertygelse och attityder” 

En övertygelse grundas på kunskap, åsikter eller tro. Vid val av produkt kan konsumenten på 

förhand ha övertygelser om egenskaper. Trots att varan kan ha andra, mindre bra, kvaliteter så 

bortser kunden från det negativa då övertygelserna är så pass starka (Kotler et al, 2008 s260). 

 

En attityd är en generell utvärdering av personer, objekt och påverkan. Attityder förstärks med 

tiden och är generella eftersom de tillämpas på mer än en tillfällig händelse och kan styra det 
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umgänge vi väljer, vilken musik vi lyssnar på och vilka varumärken som föredras. Det finns 

följande förklaringar till hur attityder samverkar med valet av produkter. Vi skapar attityder 

till produkter utefter om de ger oss njutning eller smärta. En attityd kan förmedla 

konsumentens centrala värderingar och de varor som inhandlas talar om vilken typ av person 

konsumenten är. Individens vilja att ta skydd från hot och känslor gör att produkter väljs efter 

önskan att förstärka skyddet och varorna blir en del av konsumentens självförsvar (Solomon, 

2006 s234-237).  

 

Vissa människor shoppar för att de måste och andra shoppar för att det är ett nöje men ämnet 

är mer komplicerat än så. Attityderna till shopping kan variera beroende på var och vad 

konsumenten ska handla. För de som anser att shopping är en nöjesaktivitet finns olika 

orsaker. Shoppingcentret ses som en mötesplats där fritiden spenderas för att få ett socialt 

umgänge. Butiker erbjuder speciella varor som låter personer med ett gemensamt intresse 

kommunicera och interagera. Shopping som upplevelse kan få personer att känna sig utvalda 

genom service och igenkännande även om de för stunden inte handlar. För vissa människor 

ligger nöjet i att jaga och förhandla samt visa sin kunskap om olika produkter (Solomon, 2006 

s351-352).  

  

”Personality – personlighet” 

Alla människor är olika och har ett eget mönster av åsikter och känslor som kan förklara och 

ligga till grund för en persons beteende (Kotler et al, 2008 s253). För att förstärka och 

uttrycka sin egen identitet köper konsumenten produkter som kan kopplas samman med 

personligheten (Solomon, 2006 s208-211).  

 

3.5.2 ”Social influences - sociala influenser” 

 

Sociala faktorer kan påverka individens beslut och är därför viktiga för konsumentens 

beteende (Kotler et al, 2008 s244). Vi har valt att ta upp familj, vänner och referensgrupper 

som beskrivs nedan.  

 

”Family and friends - familj och vänner” 

Under uppväxten får människor genom sin uppfostran en grundläggande inställning angående 

religion, ekonomi, politik, självkänsla och kärlek. Inställningen är ofta så djupt rotad att den 

bidrar till faktorer som köpbeteende. Åsikter från föräldrar, syskon, barn och livskamrat 

påverkar köpsituationen (Kotler et al, 2008 s247). Vänskap är viktigt för de flesta människor, 

genom vänskap uppfylls behov som säkerhet och kärlek. Valet av produkter influeras starkt 

av individens vänner och är därför en viktig social influens i konsumentbeteendet (Schiffman 

& L. Kanuk, 2000 s268).  
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”Reference groups – referensgrupper” 

Människor har ett behov av att känna tillhörighet. Det är viktigt att passa in i en grupp och att 

vara andra till lags. Genom att observera gruppens beteenden får vi referenser som ligger till 

grund för våra köpbeslut (Solomon, 2006 s380-381). 

 

En referensgrupp kan vara vänner med liknande intressen, kollegor eller familj.  

Individens övertygelser och attityder påverkas av gruppens normer och kan ses som en viktig 

del i individens beteende. I varje grupp finns det en ledare vars åsikter påverkar gruppens 

köpbeslut mest (Jobber, 2010 s133-134).  

 

Det finns två typer av referensgrupper, medlemsgrupper och aspirantgrupper. En 

medlemsgrupp kännetecknas av att individen redan tillhör gruppen medan aspirantgruppen är 

den grupp individen strävar efter att tillhöra. Personer kan exempelvis önska att tillhöra 

ledningen på kontoret eller vilja vara som sin idol. Konsumentbeteendet i medlemsgruppen 

styrs av köp som individen tror att gruppen kommer att acceptera. Samtidigt så vill 

medlemmarna imponera på gruppen med sina köp. Önskan om att förstärka gruppens bild av 

sin person driver också köpbeslutet. I aspirantgruppen väljs varumärken efter vilka andra 

personer som bär dem eftersom medlemmarna ser upp till dessa personer (Jobber, 2010 s133-

134). 

 

”Surroundings in the shop – butiksmiljö” 

Butiksmiljön har en stark påverkan på konsumenten liksom hur butiken upplevs är en av de 

största influenserna i köpsituationer (Solomon, 2006 s358-359). 

 

Konsumenten påverkas av visuella delar som färger, former och siluetter. Färger kan tilltala 

människor på olika sätt, en varm färg som röd eller orange kan för någon vara positiv medan 

andra föredrar kalla toner som blå eller grön. En butik strävar efter att förmedla en känsla som 

tilltalar köparen. Genom att använda olika former och siluetter på ett lyckat sätt trivs kunden 

och skapar en positiv bild av butiken. Material kan uppfattas olika beroende på struktur och 

känsla. Ett köp kan avgöras av hur ett plagg känns mot kroppen. Ett stickigt material kan 

associeras med obehag och därmed skapa negationer kring köpet och därför är känseln en 

viktig del i köpprocessen. Produkter ska lukta nya och fräscha för att väcka en köplust hos 

konsumenten. Ljudet i en butik kan påverka konsumenten på olika sätt är ljudnivån hög, 

ljudet dåligt och om musiken inte passar i sitt sammanhang kan konsumenten uppleva stress 

och därmed negativa känslor. På en shoppingrunda stimuleras våra sinnen vilket gör att 

kundens intryck har en betydande roll för köpet (M Rath et al 2008 s59-63). 

 

I köpsituationen är personalen viktig för att säljaren blir en del av totalupplevelsen. Dåliga 

erfarenheter av butikens personal kan skrämma bort kunder. Bra erfarenheter kan göra att 

konsumenten väljer en speciell butik på grund av dess personal (Gezelius & Wildenstam, 

2009 s189). 
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3.6 Andra faktorer som påverkar konsumentbeteendet 

3.6.1 Relationen mellan konsument och företag 

 

Idag har många företag insett vikten av att skapa en relation med kunden. Kontinuerlig 

kommunikation kan skapa fördelar på båda håll. Kunden känner tillit och trygghet och 

företaget säkrar en återkommande konsument samtidigt som de får viktig ”feedback” 

(Solomon 2007, s 11). Företagets drivande kraft med att skapa långsiktiga relationer till sina 

kunder grundar sig i att de behöver information om kundens behov för att kunna skapa ett 

attraktivt erbjudande. Genom att placera kunden i centrum och lyssna på de åsikter kunden 

har så kan företaget anpassa sitt utbud efter vad som efterfrågas (Gezelius & Wildenstam, 

2009 s253,255). 

 

Idag arbetar många företag med kundklubbar som en del av det relationsskapande arbetet. För 

konsumenter är känslan av frihet viktig och han eller hon vill inte styra sina köp efter antalet 

poäng som samlas. Företag måste därför vara försiktiga i sitt arbete med att skapa långsiktiga 

relationer så att konsumenten inte skräms bort (Gezelius & Wildenstam, 2009 s258-259).  
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4. Empiri och analys 

Här kommer vi att redovisa empiri och analys. För att läsaren lättare ska kunna hänga med i 

vår analys kommer den att göras i samband med empirin. Resultaten från 

marknadsundersökningarna kommer att redovisas med indragen text för att underlätta för 

läsaren. I bilaga 1 finns diagram över enkätundersökningens resultat. Vi kommer att avsluta 

kapitlet med att redovisa för de samband som upptäckts mellan marknadsundersökningarna 

och att lyfta fram de viktigaste delarna från diskussionerna med fokusgruppen som inte tagits 

upp i enkäten. 

4.1 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen ställde vi ett antal frågor (se bilaga 1) om manligt konsumentbeteende, 

respondenterna var män i åldern 18 till 27 år. Vi kommer inte att ta upp fråga för fråga utan vi 

tar upp de delar som vi anser vara av störst vikt för vår analys. 

 

Majoriteten av respondenterna spenderar mellan noll till tusen kronor i 

månaden på kläder. Den största anledningen till att de handlar är att de 

faktiskt har ett behov av kläder. En annan stor orsak är att respondenterna 

genom sin klädstil vill uttrycka sin personlighet och att de strävar efter att se 

moderna ut.  De tillfrågade tycker att upplevelsen i att shoppa inte alls är av 

någon vikt när de bestämmer sig för att handla. Minst påverkan på köplusten 

har annonser och reklam. Butikens erbjudande är den faktor som till störst 

del utlöser köplust.  

 

I Maslows behovshierarki är det första steget det fysiologiska behovet. Killarnas svar visar att 

de köper kläder vid behov, teoretiskt innebär kläderna skydd mot värme och kyla (Maslow, 

1970 s15-26). Vidare i undersökningen upptäcks andra steg i behovshierarkin som behovet av 

självkänsla och det estetiska behovet. Behoven uppfylls när de handlar kläder och får 

bekräftelse från andra. Genom att köpa nya plagg erhåller respondenterna självkänsla och får 

därigenom modet att uttrycka sin egen personlighet.  

 

Det första steget i köpbeslutsprocessen är när ett behov upptäcks och enligt modellen ”The 

buyer decision process” utlöses behovet av reklam och annonser (Kotler et al 2005 s155-156). 

De tillfrågade personerna menar att media i beskriven form inte påverkar deras köplust 

avsevärt. Det är snarare butikens erbjudande som driver köpprocessen framåt.  
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Den sociala faktor som påverkar köpbeteendet mest är respondenternas 

vänner. Den bild våra tillfrågade vill uppvisa för sin omgivning genom sin 

klädstil är varierande men ett mönster har upptäckts. Generellt vill de 

uppfattas som personliga, stilrena, välklädda, modemedvetna, snygga 

avslappnade och som att de passar in i samhället.  

 

Vänner har det största inflytandet över respondenternas köpbeteende, genom vänskap känner 

individen säkerhet och trygghet. För att upplevelsen ska bli roligare väljer våra deltagare att 

handla i sällskap med någon. Många konsumenter ser shopping som en chans till socialt 

umgänge (Solomon, 2006 s351-352). Önskan om att passa in i samhället är viktig för 

deltagarna, känslan av tillhörighet och att bli accepterad av sin omgivning kan påverka vad 

som köps. Genom att köpa ”rätt” kläder skyddar sig konsumenten mot rädslan att frysas ut 

(Schiffman & L. Kanuk, 2000 s263-268). Samtidigt som deltagarna vill passa in i en viss 

grupp vill de också visa sin egen personlighet (Kotler et al 2008 s253).   

 

För att våra respondenter ska föredra ett varumärke eller en butik ska 

företaget erbjuda en hög service, en god kvalitet och ett bra pris. Även 

varumärkets image är av stor vikt för konsumenten men tillgängligheten har 

mindre betydelse. För att en butik ska fånga de personer som deltagit i 

undersökningen ska ett bra sortiment och ett bra pris, i förhållande till det 

värde konsumenten anser att produkten har, erbjudas. Det är alltså företaget 

med det bästa erbjudandet som tilltalar våra deltagare mest.   

 

Det företag som vill fånga våra respondenter som konsumenter behöver ha ett bra erbjudande 

som förmedlas på rätt sätt. Ovan nämnde vi att våra deltagare inte svarar särskilt positivt på 

reklam och annonser. För att få en positiv ”feedback” krävs det att erbjudandet innehåller hög 

service och ett bra sortiment (Brassington & Pettitt, 2006 s632-639). Ett köpbeslut grundas i 

konsumentens känslor och åsikter. Utvärderingen av olika plagg leder till att konsumenten 

hittar det val som han eller hon uppfattar som bäst. Valet påverkas av varumärkets image, 

attribut kring produkten och pris (Kotler et al 2005 s157).  

 

Butiksmiljön spelar stor roll för om köpet genomförs. Det som stör mest i 

butikens miljö är trängsel, dåligt bemötande och påträngande försäljare. En 

stor del av respondenterna föredrar att handla i sällskap med någon eftersom 

de tycker att de får ärliga smakråd och en roligare upplevelse. De får även 

motivation till att prova kläder då sällskapet kan ge tips och hitta andra 

storlekar och modeller.     

 

Miljön i butiken påverkar köpprocessen, om respondenterna trivs så är chanserna goda att de 

handlar. Faktorer som oreda, trånga utrymmen och en alltför framåt personal ser deltagarna 

som en negativ påverkan. Butiksmiljön har dokumenterad effekt på konsumentens köpbeslut 

och kan leda till oplanerade köp eller inget köp alls (Solomon, 2006 s358-359). Personal kan 

med dåligt bemötande driva bort en potentiell kund och undersökningen visar att personalen 
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är en viktig del i köpprocessen (Gezelius & Wildenstam, 2009 s189). Även medshopparen är 

en del av köparens beteende. Många ser shopping som en social aktivitet och i vår 

undersökning föredrog deltagarna att ha någon med sig när de handlar (Solomon, 2006 s351-

352). Alltså är det butikens atmosfär och den sociala faktorn som motiverar och driver 

konsumenten till köp (Schiffman & L. Kanuk, 2000 s63-68).   

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att köplusten är som starkast då 

behovet möts av ett bra erbjudande som bidrar till att respondenterna kan 

förmedla en önskad bild av sig själva. Vi har kommit fram till att vänners 

inflytande är som störst då ett köpbeslut ska tas och att reklam och annonser 

har en svag påverkan på vår målgrupp.  

4.2 Fokusgrupp 

Frågorna vi ställde till fokusgruppen (se bilaga 2) ligger till grund för vår ökade förståelse av 

vår målgrupps konsumentbeteende. Resultatet av diskussionen som fördes i fokusgruppen 

kommer att presenteras med de delar av undersökningen som känns mest relevant för oss. 

 

I fokusgruppen diskuterades den summa pengar som läggs på kläder varje 

månad. Deltagarna resonerade kring inkomst och typ av sysselsättning. En 

av respondenterna som både jobbar och studerar spenderar kring tvåtusen 

kronor i månaden men de deltagare som endast arbetar eller studerar är 

eniga om en summa kring tusen kronor per månad. Killarna ansåg även att 

intresset för kläder spelar en stor roll för det belopp som läggs. De var 

överens om att de faktiskt handlar kläder minst en gång i månaden. 

Shoppingen sker helst i fysiska butiker men internet används då 

otillgängliga varumärken ska köpas. Sällskap föredras framför att handla 

ensam på grund av umgänge, smakråd och assistans. Vänner eller 

flickvänner kan vara till stor hjälp i butiken. Vid vissa situationer föredrar 

respondenterna att handla ensamma eftersom de inte vill känna sig stressade 

av att sällskapet väntar utanför provhytten. 

 

Olika situationer kan avgöra ett köp, deltagarna pratade om ekonomi som en sådan situation. 

Inkomsten styr vad, var och hur mycket de kan handla varje månad och på så sätt påverkas 

köpbeteendet (Kotler et al 2005 s285). Även sällskap är en faktor som kan vara positiv eller 

negativ. Medshopparen kan utlösa tidspress och stressa köparen men generellt i vår 

undersökning upplevs medshopparen som en bra hjälp under köpprocessen (Solomon, 2006 s 

342-346). 
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Orsaken till ett köp varierar men ett faktiskt behov och det faktum att de 

känner sig snyggare och fräschare i nya kläder är en utlösande faktor. De är 

överens om att klädstilen ska reflektera personlighet och att de inte vill 

sticka ut från mängden alltför mycket. Gruppen pratade även om det faktum 

att det första intrycket av personer påverkas av hur de klär sig. I nya 

situationer dras de till människor som klär sig på ett liknande sätt.     

  

För att hitta information om olika produkter söker sig deltagarna till butiker 

där de kan känna på material och prova plaggen. På internet letar de efter 

bra priser och nya varumärken. Personer med liknande klädstil, vänner eller 

folk på stan kan agera som inspirationskällor och ge nya idéer kring kläder.  

 

Fokusgruppens deltagare är överens om att de köper kläder för att de har ett grundläggande 

behov. Vidare resonerar de sig fram till att behovet av skönhet är minst lika avgörande. Även 

i gruppintervjun påvisas önskan om att passa in i en social grupp (Maslow, 1970 s15-26). 

Känslan av samhörighet är viktig för de flesta, även för deltagarna i fokusgruppen. Den 

sociala grupp individen tillhör kan influera köpbeteendet, vilka varumärken som ska 

inhandlas kan styras av vad gruppen har på sig. Det umgänge vi väljer påverkas av de 

attityder vi har (Solomon, 2006 s380-381). Diskussionen visar att referensgruppen påverkar 

köpbeteendet eftersom individen väljer att följa gruppens normer. Gruppens gemensamma 

åsikter och tankar reflekteras i köpet (Jobber, 2010 s133-134).   

 

Beskrivna orsaker till köp är det som motiverar deltagarna. Motivationen driver killarna till att 

faktiskt handla och tillfredsställa det behov som uppstår (Schiffman & L. Kanuk, 2000 s63-

68). I undersökningen visade det sig tydligt att deltagarna utvärderar andra personer efter 

deras klädstil. De har lättare att identifiera sig med människor som till det yttre ser ”likadana” 

ut. Här kan vi göra en koppling till det personliga valet av kläder. Ofta väljer vi varumärken 

som kan förstärka bilden av oss själva (Solomon, 2006 s380-381).  

 

Sökandet efter information om kläder sker på olika sätt. Vår grupp anser att den viktigaste 

källan till information är de fysiska butikerna. Här kan de på plats se vilka attribut, priser och 

varumärken som finns att tillgå (Kotler et al 2005 s156-157). Vikten av att känna på plaggen 

och att prova dem kan vara avgörande i informationssökningen. Material och struktur kan 

väcka känslor av obehag eller behag. Känslorna avgör om inställningen till produkten blir 

negativ eller positiv (M Rath et al 2008 s59-63). 
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För att deltagarna ska återvända till en viss butik krävs god service, ett 

trevligt bemötande, plagg som håller och ett sortiment med bra varumärken. 

Resonemanget kring image och kvalitet är att respondenterna förväntar sig 

bättre hållbarhet av dyra varumärken. För att de tillfrågade ska trivas i en 

butik vill de ha ordning och reda, bra balans mellan ljud, ljus och sortiment 

samtidigt som miljön ska vara avslappnad. De handlar hellre för mer pengar 

där de trivs än för mindre pengar där de vantrivs. Likaså föredrar de kvalitet 

framför pris.  

 

Det budskap ett företag bör sända till våra respondenter är att de har plagg som håller och en 

personlig service. De här delarna värdesätts av gruppen och kommer leda till en positiv 

”feedback”. Att skicka signaler som förmedlar en avslappnad atmosfär tolkas av deltagarna 

som bättre än signalen av lågpris (Brassington & Pettitt, 2006 s632-639).   

 

Faktorer som gör att deltagarna får positiva känslor inför ett köp är att de 

känner sig utvalda och att de tillhör butikens målgrupp. En snygg skyltning 

och en personlig relation är viktigt. Negativa känslor utlöses av trängsel, 

högt ljud, oordning och opersonlig reklam. Exempelvis reklam via 

”facebook” och ”spotify” ogillas för att den känns för kommersiell. 

Kundklubbar ger blandade känslor. En bra kundklubb som känns personlig 

och äkta är uppskattad men kundklubbar med massutskick får negativ 

respons.  

 

För deltagarna är det viktigt att få känna sig unik i köpsituationen. Genom service och 

personlig kontakt kan ett företag få konsumenten att känna sig speciell och därmed få positiva 

reaktioner (Solomon, 2006 s351-352). Olika former av brus kan leda till en negativ respons. 

Fokusgruppen anser att de värsta typer av brus är hög ljudnivå och trängsel i butiken. En 

annan störande faktor är opersonlig reklam som gör att gruppen inte kan identifiera sig med 

något i budskapet (Brassington & Pettitt, 2006 s632-639). 

 

Relationen mellan konsument och företag bör vara äkta för att konsumenten ska känna 

trygghet och lojalitet. Ett företag som sätter kunden i fokus kan få större förståelse för sin 

målgrupp och därmed utveckla sitt sortiment och sin kundkrets (Gezelius & Wildenstam, 

2009 s253,255).   
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Vidare pratar gruppen om de känslor och tankar de får efter ett köp. 

Utvärdering av ett köp hänger ihop med de förväntningar deltagarna har på 

produkten, det är okej om ett billigt plagg går sönder efter en kort tid. De 

plagg som bidrar till missnöje eller tillfredsställelse utvärderas självklart 

mer än medelmåttiga köp. Missnöje kan bero på att plagget lätt går sönder 

och tillfredsställelsen fås då ett plagg håller längre än väntat.   

Konsekvensen av utvärderingen blir att en nöjd kund återvänder och en 

missnöjd kund återkommer inte. En annan aspekt är att respondenternas 

åsikter om varumärken kan förstärkas eller försämras beroende på de 

personer som också har på sig plagget.  

 

Känslorna efter ett köp beror på vad deltagarna har för förväntningar på plagget. Om 

skillnaden mellan plaggets faktiska egenskaper och plaggets förväntade egenskaper är stor blir 

kunden besviken (Kotler et al 2005 s157-159). En annan del av utvärderingen sker då 

konsumenten observerar andra som bär samma plagg. Attityder påverkar vem vi identifierar 

oss med och vissa personer handlar varumärken som stämmer överens med personens egna 

värderingar och därmed förmedlar plagget information om bäraren. Om en person som 

konsumenten inte identifierar sig med bär samma plagg kan det leda till att en utvärdering 

sker. Attityder förmedlar människors centrala värderingar och vi handlar utefter dem. 

Eftersom att plaggen utstrålar identitet kan utvärderingen göra att individen känner sig 

missanpassad om en annan typ av personlighet bär samma varumärken (Solomon, 2006 s234-

237).  

 

Betydelsefulla delar för deltagarna i fokusgruppen var trevligt bemötande, 

kvalitet och varumärken som förmedlar personlighet men som inte sticker ut 

för mycket. Ordning i butiken och harmoni mellan ljud, ljus och exponering 

är något som krävs för att respondenterna ska trivas. Köpbeteendet präglas 

av kvalitet och känslan av att känna sig snygg och utvald. Balansen mellan 

personligt bemötande och lagom service är viktig för gruppen.  
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4.3 Delar från fokusgruppen som inte behandlas i enkäten 

Diskussionen i fokusgruppen berörde till störst del fysiska butiker. Våra respondenter 

föredrog att handla i butik framför att handla på internet. Eftersom de lade stor vikt vid att 

prova och känna på plaggen blev den fysiska butiken ett självklart val. De gillade att på plats 

få information om plagget de tänkt köpa samtidigt som service bidrog till trygghet kring 

köpet. 

 

Deltagarna vill känna sig unika och utvalda i butiken. De gillar att känna en relation till 

affärerna de går till. Det är viktigt att kunna identifiera sig med den målgrupp som företaget 

har och att känna en tillhörighet till målgruppen. Därav fungerar inte taktiken med reklam och 

annonser som uppfattas som opersonlig och kommersiell. Respondenterna eftersökte en skön 

atmosfär och lagom ljudnivå samt passande musik i sin shoppingupplevelse.  

 

Efter köpet hade de tankar om plaggets hållbarhet och vilka andra som bar det. En vara 

utvärderades inte förrän det gick sönder eller om det höll ovanligt länge. De föredrog kvalitet 

framför pris. Respondenterna tittade även på sin omgivning och utvärderade varumärken 

därefter.       

4.4 Samband mellan marknadsundersökningarna 

Den första likheten vi träffade på var den summa pengar som lades på kläder varje månad. 

Både i enkätundersökningen och i fokusgruppen var de tillfrågade eniga om att noll till tusen 

kronor spenderades på kläder varje månad.  

 

Våra respondenter föredrog att handla i sällskap med någon framför att handla ensamma för 

att shoppingen blir roligare och för smakrådets skull. De var överens om att shopping överlag 

är en tråkig aktivitet och därför blev de motiverade av sitt sällskap. Det fanns tillfällen då de 

föredrog att handla ensamma, vid köp av plagg som kräver mycket tid i provrummet vill de gå 

själva. Respondenterna kan uppleva stress då andra får vänta på dem för länge. 

 

Orsakerna till köp styrs av liknande faktorer och de mest avgörande i båda fallen var ett 

faktiskt behov. Generellt vill deltagarna känna sig fräscha och modemedvetna. Även önskan 

om att uttrycka sin personlighet och identitet var drivande i köpprocessen. Strävan efter att 

passa in i en social grupp var stor i båda undersökningarna.  

 

De viktigaste delarna i val av butik eller varumärke var lika i båda undersökningarna. God 

service och ett trevligt bemötande bidrog till trivsel och köplust. Gemensamt var också att 

påträngande försäljare drev bort deltagarna som konsumenter. Hög kvalitet på plaggen och ett 

bra pris, i förhållande till produkten, var delvis avgörande för valet av butik eller varumärke. 

Varumärkets image och butikens sortiment spelade en stor roll för valet av butik och produkt. 
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Faktorer som påverkade respondenternas köplust negativt var framförallt trängsel som utlöste 

stress hos deltagarna. Även ett dåligt bemötande och en alltför säljinriktad personal bidrog till 

att köplusten avtog.  

 

Reklam och annonser var inte avgörande i valet av produkt utan det var det faktiska behovet 

som styrde mest. Erbjudandet är det som avgör om våra deltagare väljer att handla hos ett 

företag framför ett annat.   
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5. Slutsats 

Här kommer vi att redovisa vår slutsats och våra svar på problemformuleringarna. Slutsatsen 

består av det vi resonerat oss fram till i vår empiri och analys och annan information vi 

noterat under processens gång.   

5.1 Huvudproblem 

Vilka betydelsefulla delar ingår i konsumentbeteendet, när det gäller kläder, hos 

målgruppen män i åldern 18 till 27? 

 

En viktig del i konsumentbeteendet är att shoppingen ska bli så rolig som möjligt. För att 

förhöja upplevelsen föredras det att handla med vänner eller flickvän eftersom smakråd och 

en ärlig åsikt ges av sällskapet. Många upplever att de får större motivation till att faktiskt 

prova fler plagg då de har någon med sig i butiken. Den fysiska butiken är viktig för 

målgruppens köpupplevelse. Valet av varumärke sker när de kan känna på material och prova 

olika storlekar och modeller. Valet av butik beror främst på personal som ska ha god kunskap 

om produkterna och ha en bra känsla för service. Påträngande personal kan få målgruppen att 

lämna en butik och utvärdera den på ett negativt sätt. Sortimentet ska bestå av varumärken 

som kompletterar varandra samtidigt som varumärkenas image ska hänga ihop med det 

budskap butiken vill förmedla. Atmosfären i butiken är väsentlig för konsumentens köplust. 

Varorna ska exponeras på ett tydligt och strukturerat sätt så att de lätt kan hittas. Oordning i 

butiken leder till stress och en hetsig stämning som genast driver bort målgruppen även köer 

och trängsel bör motarbetas för att tilltala och tillfredställa vår konsument. En avslappnad 

butiksmiljö är den bästa för deltagarnas köplust. 

  

Bakomliggande faktorer till det manliga konsumentbeteendet är differenta behov som uppstår 

vid olika situationer. De behov vi kunde identifiera var ett faktiskt behov, viljan att se snygg 

och fräsch ut samt önskan om att passa in i en social grupp samtidigt som de vill uttrycka sin 

egen personlighet. Det är viktigt för deltagarna att deras klädstil är modemedveten samtidigt 

som identiteten återigen var betydelsefull. Generellt vill deltagarna inte sticka ut för mycket 

med sin stil men de vill inte heller ”bara” vara en i mängden. Nya plagg bidrar till en högre 

självkänsla därför att de känner förnyelse av att bära ett plagg direkt från butikens hylla. 

Eftersom deltagarna inte upplever shopping som ett nöje så drivs de av ett faktiskt behov. Om 

de behöver ett par nya byxor så handlar de, helst inte annars. Det generella köpbeteende vi 

upptäckt kan alltså tydligt kopplas till Maslows behovshierarki. Hos respondenterna 

uppkommer ständigt nya behov som strävar efter att bli tillfredsställda. När det primära 

behovet av att ha kläder på kroppen uppfyllts uppkommer genast sociala och estetiska behov 

samt sökandet efter självrespekt och självkänsla.     

 

Efter ett köp utvärderar målgruppen sitt plagg efter kvalitet och hållbarheten på en vara kan 

avgöra om de väljer att återvända till samma butik eller varumärke. Generellt förväntar de sig 

att dyra plagg ska hålla bättre och över en längre tid.    
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Slutligen har vi fått fram följande viktiga delar i det manliga konsumentbeteendet. 

Shoppingupplevelsen ska göras så rolig som möjligt och det kan göras genom att ta med sig 

rätt sällskap. Personalen, butikens sortiment och butiksmiljön är av stor betydelse för 

köplusten och trivseln. Kvalitet på plagget avgör om målgruppen väljer att återvända till butik 

och varumärke. Den största anledningen till köp är att de behöver något men de vill även 

känna sig snygga och fräscha. Personlighet i samverkan med gruppidentitet ligger till grund 

för köpbeslutet. Den yngre mannen tilltalas av företag med hög personlig kundkontakt som 

gör att de kan känna igen sig själv i koncept och sortiment. Erbjudandet får gärna vara något 

utöver det vanliga för att tilltala och fängsla vår målgrupp.       

5.2 Delproblem 

Hur ska erbjudandet utformas för att skapa en positiv bild hos vår valda målgrupp? 

 

Målgruppen efterfrågar huvudsakligen en god service. Personalens bemötande är därför 

avgörande för hur responsen från målgruppen kommer att se ut. Konsumenten vill mötas av 

en kunnig och trevlig personal. Säljtaktiken ska inte vara för framåt utan personlig och ärlig. 

Det är viktigt för konsumenten att kunna spendera tid i en butik utan att känna krav på att de 

måste handla. Eftersom att målgruppen utför sin informationssökning på plats i butiken är det 

viktigt att de trivs och känner att de kan handla imorgon eller nästa vecka istället.    

 

Viljan att känna sig utvald har hög prioritet därför är det viktigt att relationen mellan 

konsument och butik är personlig. Dagens konsument uppskattar en äkta relation som också 

blir till fördel för företaget då det kan utforma ”rätt” erbjudande för sin målgrupp. Samtidigt 

som konsumenten vill känna sig utvald av butiken så vill de också känna tillhörighet till 

butikens målgrupp. Det är viktigt att varumärkenas image såväl som hela sortimentet passar 

ihop med kunden. För att företaget ska kunna sammanställa ett passande sortiment krävs det 

en god relation till kunden. Genom en dialog med konsumenten får butiken kunskap om vilket 

sortiment som önskas och därmed en nöjd kundkrets.  

 

En del av erbjudandet ska butiksmiljön ha en avslappnad känsla. Det är viktigt för 

konsumenten att känna lugn och trivsel under köpprocessen. Köpmiljön ska inte vara 

transaktionsinriktad utan mer avstressad. Konsumenten vill bli igenkänd och få ett varmt 

välkomnande. Sortimentet bör bygga på god kvalitet. Pris är viktigt i den bemärkelsen att det 

ska matcha produktens faktiska värde. Det är okej att ta mer betalt för plagg som är hållbara 

men kunden vill inte bli lurad till att betala ett högt pris för slit och släng varor.    

 

Våra undersökningar har lett fram till slutsatsen att den manliga konsumenten vill ha ett 

erbjudande som består av ett bra pris, en god kvalitet och en hög service. Det som gör att 

målgruppen återkommer är den totala känslan i butiken. Det är alltså själva butiken som blir 

marknadsföringen. När den manliga konsumenten känner sig hemma och utvald kommer han 

tillbaka. 
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6. Avslutande diskussion 

I kapitlet reflekterar vi kring uppsatsen och ger förslag på vidare forskning. Vi kommer att 

granska de källor som använts såväl litteratur som marknadsundersökningar.    

6.1 Reflektion kring uppsatsen 

Konsumentbeteende som uppsatsämne var intressant att fördjupa sig i och det var roligt att 

studera yngre män eftersom vi inte fann någon tidigare forskning om målgruppen. Det var 

givande att studera ämnet utifrån ett psykologiskt perspektiv och se hur företag genom rätt 

marknadsföring kan locka konsumenten. Likaså var det lärorikt att se hur konsumenten 

reagerade på den sända signalen.  

 

Det var intressant att se hur målgruppens köpbeteende påverkades av faktorer som attityder, 

personlighet och den sociala omgivningen. Kläder visade sig vara mycket mer än ”bara” ett 

plagg och tillfredställde exempelvis behovet av tillhörighet och självkänsla. Det visade sig att 

ämnet var mer komplext än vad vi trodde från början.  

 

Uppsatsgruppen har samverkat på ett givande sätt och vi har kompletterat varandra. 

Arbetsprocessen har utvecklat vår förmåga att verka i grupp och vi har lärt oss att ta varandras 

kritik på ett bra sätt. Vi har samarbetat genom hela processen och därför har vi fått lika stora 

kunskaper om ämnet. Uppsatsskrivandet har varit givande och utan för många svårigheter.      

 

Svårigheter som uppstått under processen var det faktum att vi förlorade två deltagare till 

fokusgruppen samt väntan på att behövlig litteratur skulle bli tillgänglig. Om vi hade haft mer 

tid på oss skulle vi kanske utfört ytterligare en fokusgrupp och utökat sökandet efter relevant 

litteratur.        

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant om forskningen utvecklades med fler marknadsundersökningar och 

bredare målgrupp. En jämförelse mellan de yngre och de äldre manliga konsumenterna skulle 

vara bra för att få en generell bild över det manliga konsumentbeteendet. I vår relativt korta 

studie upptäckte vi många intressanta faktorer som låg bakom köpbeteendet och därför blir vi 

nyfikna på vilka fler delar som kan upptäckas i en längre och mer djupgående studie.  

 

Ett annat förslag på forskningsämne är om beteendet skiljer sig beroende på vilken 

produktgrupp som ska inhandlas. Är processen likadan oberoende på om köpet gäller jeans 

eller skor?  

 

Andra som är intresserade av ämnet skulle kunna testa våra slutsatser praktiskt och därmed 

fastställa om vår bild av yngre mäns köpbeteende stämmer. Förslag på tillvägagångssätt är att 

starta ett eget koncept eller att samarbeta med en befintlig butik i deras 

marknadsföringsarbete.  
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6.3 Tillförlitlighetsutvärdering 

Vi anser att vår undersökning har en relativt hög tillförlitlighet. Frågorna ställdes på samma 

sätt till alla respondenterna. Eftersom enkätundersökningen gjordes via internet är det svårt att 

reflektera kring möjliga störningar men faktorer som stress och trötthet kan ha spelat in. 

Fokusgruppen kunde varit mer tillförlitlig om fler respondenter deltagit. Trots nämnda 

svårigheter tror vi att undersökningarna kommer att få samma resultat vid en ny omgång. 

Svaren i enkätundersökningen planade ut snabbt och fokusgruppens deltagare hade liknande 

åsikter vilket tyder på en god tillförlitlighet.    

 

Undersökningarna mätte det de skulle eftersom vi tydligt följde våra frågor. De frågor som 

ställdes testades innan undersökningarna utfördes samt granskades av vår handledare. Vi lade 

ner mycket tid på att få fram relevanta frågor för syftet. Eftersom att vi kombinerade två 

undersökningar som genererade liknande resultat bör de vara realistiska. 

6.4 Källkritik 

Litteraturen vi använt oss av har varit en viktig del för vår förståelse av ämnet. Författare som 

Michael R Solomon och Philip Kotler förekommer ofta i uppsatsen. Vi anser att de är pålitliga 

och betrodda källor eftersom vi har sett att många andra uppsatser har dem som källor. Annan 

litteratur refererar ofta till de två författarna och de bör därför anses vara tillförlitliga. 

Resterande litteratur känns relevant för vår uppsats och en del av den är kurslitteratur. 

 

En del av litteraturen är amerikansk vilket gör att vi reflekterar kring hur den passar svensk 

kultur. Vi har försökt att sålla bort de delar som tydligt berör den amerikanska konsumenten 

eller amerikanska butiker. De delar som behandlar olika orsaker kring konsumentbeteendet 

anser vi vara tillämpbara på alla konsumenter oavsett nationalitet. I samspråk med vår 

handledare har vi försökt få fram så bra litteratur som möjligt.        

 

Det fanns mycket skrivet om konsumentbeteende överlag men inte specifik litteratur om det 

manliga konsumentbeteendet. Jämförelser mellan det manliga och kvinnliga könet gjordes i 

en del böcker men där ansåg vi att kvinnans beteende var framträdande. 

Marknadsundersökningarna fick därför stå för det manliga perspektivet. 

 

Enkätundersökningen och fokusgruppen gav bra resultat eftersom svaren gav ett gemensamt 

och tydligt mönster. Uppsatstiden sträcker sig över en kort period och därför hade vi en viss 

tidsram att arbeta efter. Hade vi haft längre tid på oss skulle vi utfört fler 

marknadsundersökningar som kunde lett till ytterligare fördjupning i ämnet. Vi är nöjda med 

resultatet som gavs och anser att våra respondenter har varit ärliga i sina svar.  

 

Slutligen anser vi att de källor som använts har varit pålitliga och relevanta för ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätundersökning 

 
1. Hur gammal är du? 

 

o 18-20 

o 20-22 

o 22-24 

o 25 – 27 

 

 
 

 

2. Hur mycket pengar i månaden spenderar du på kläder? 

 

o 0-500 

o 500-1000 

o 1000-1500 

o 1500-2000 

o Mer än 2000kr 
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2. Hur mycket pengar i månaden 
spenderar du på kläder?

Resultat redovisas i 
procent. 

Resultat redovisas 
i procent. 



 

 

3. Rangordna följande faktorer efter hur stor påverkan de har på din köplust? 

 

o Annonser eller annan reklam 

o Ett bra erbjudande 

o Ett faktiskt behov 

o Trender 

o Vänner och bekanta 

 

 
 

 

4. Hur ska en butik göra för att fånga dig som konsument? Välj max tre alternativ. 

 

o Ha ett bra sortiment 

o Ha rätt varumärken 

o Ha en bemötande personal 

o Ha ett bra pris (i förhållande till det värde du anser att produkten har) 

o Jag ska mötas av en god atmosfär i butiken 
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5. Varför handlar du kläder? Rangordna dina svar. 

 

o Jag har ett behov av det 

o Jag vill se modern ut 

o Jag vill uttrycka min personlighet 

o Jag vill passa in i en viss grupp 

o Jag vill ha förnyelse 

o För upplevelsen i att shoppa 

o För tillfredsställelsen efter ett köp 

 

  
 

6. Varför föredrar du vissa butiker eller varumärken framför andra? Välj max tre alternativ. 

 

o Service 

o Pris 

o Kvalitet 

o Tillgänglighet 

o Andras åsikter (vänner, familj, kollegor) 

o Varumärkets image 

o Butikens miljö 
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7. Handlar du helst ensam eller i sällskap med någon? 

 

o Ensam 

o I sällskap med någon 

Varför väljer du det ena framför det andra? 

 _______________________________________________________ 

 

 
 

8. Vilka sociala faktorer påverkar ditt köpbeteende av kläder? Välj max tre alternativ. 

 

o Familj 

o Vänner 

o Kollegor 

o Butiksmiljö 

o Annat___________________________________________ 
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9. Hur vill du att andra ska uppfatta dig utifrån din klädstil? 

Svar: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

10. Vad i butiksmiljön kan störa ett planerat köp? Välj det alternativ som stör dig mest. 

 

o Ljud 

o Trängsel 

o Köer 

o Ett dåligt bemötande 

o Annat___________________________________________  
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10. Vad i butiksmiljön kan störa ett 
planerat köp? Välj det alternativ som stör 

dig mest

Se kapitel 4 för redovisat resultat. Inget 
diagram på grund av fria svar. 

Resultat redovisas i 
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Bilaga 2 Fokusgrupp 

 

- Hur ofta handlar du kläder? Hur mycket pengar spenderar du på kläder varje månad? 

 

- Vad vill du uttrycka med din klädstil? 

 

- Dras ni till personer med liknande klädstil? 

 

- Vad brukar utlösa din köplust? 

 

- Hur söker du den information du behöver kring köpet? (reklam, vänner, lovord från 

andra i din närhet, tidigare erfarenheter) 

 

- Brukar det finnas flera alternativ att välja bland? (butiker, varumärken, produkter som 

liknar varandra) Varför föredrar du det ena framför det andra? 

 

- Brukar du handla på internet? 

 

- Tänker du mycket efter ett köp, alltså utvärderar du köpet? 

 

- Vad gör att du återvänder till samma varumärke eller butik? 

 

- Är relationen mellan dig och butiken viktig?  

 

- Är pris viktigt när du handlar? Förknippar du pris med kvalitet?  

 

- Handlar du helst ensam eller i sällskap med någon? 

 

- Brukar du planera ditt köp eller handlar du på impuls? 

 

- Vad finns det för anledning att du väljer en viss butik? 

 

- Vilken betydelse har service när du handlar? 

 

- Finns det några faktorer som påverkar dig under köpprocessen? Spelar butikens layout 

och dess ljud någon roll? 

 

- Påverkar andras åsikter ditt köp? 

 

- Hur ska en butik göra för att fånga dig som kund?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besöksadress: Bryggaregatan 17 • Postadress: 501 90 Borås • Hemsida: www.textilhogskolan.se 


