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I 

Förord 
 
Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Stavroula Wallström som med stort engagemang 
har guidat och stöttat oss under denna process. Fortsättningsvis vill vi ge ett stort tack till 
Överviktigas riksförbund-HOBS som har hjälpt oss komma i kontakt med studiens 
respondenter. Slutligen vill vi tacka respondenterna som har deltagit i denna studie för att de 
har öppnat upp sig och delat med sig av erfarenheter och åsikter. 
 
Borås den 3 juni 2015. 
 
 
___________________    ____________________ 
 
 
Emelie Westell     Isabelle Sollerhed Lundmark
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Abstract 
 

The increasing proportion of Swedes that are becoming overweight creates a growing demand 
for clothes in larger sizes. The current supply is perceived as inadequate and there are a 
limited number of clothing chains that offer clothes in larger sizes than size 42. These chains 
offer a separate plus-size range that is separated from the stores remaining garments. This 
range is usually placed far into the store, in a small area, hidden from the remaining 
collections. Plus-size clothing differs stylistically from clothes in smaller sizes and is 
perceived to hide the body instead of highlighting it. These aspects have contributed to a 
discontent among the customer group, and made them feel abnormal and undesirable. It was 
therefore of interest to investigate how this affects the plus size consumer purchasing behavior 
and buying process. The purpose of this study is to investigate the link between supply, 
buying process and store environment, and how motivations influence purchasing behavior of 
the female plus size segment. The study was conducted qualitative, with semi-structured 
telephone interviews. The selection was goal-oriented, consisting of female plus size 
customers in varied ages that were geographically dispersed. All respondents were members 
of Överviktigas riksförbund- HOBS. The theoretical framework includes models and theories 
about consumers' buying process, their buying motives and store environment. The results of 
the study showed that the plus size customers do not undergo the buying process described in 
the theory. Certain phases are more emphasized while others loose its importance. The study 
also showed that the process is circular rather than linear. Based on the results, it could also be 
stated that the range, store environment and motivations affect different parts of the buying 
process. The study contributes to a further understanding of the customer behavior of the plus 
size segment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Plus size, consumer behavior, consumer buying process, buying decision, 
servicescape, atmospherics, clothes 



 

III 

Sammanfattning 
 

Den ökade andelen av överviktiga i Sverige skapar en växande efterfrågan av kläder i större 
storlekar. Det rådande utbudet uppfattas som bristfälligt och det finns ett begränsat antal 
klädkedjor som erbjuder kläder i större storlekar än storlek 42. Dessa butikskedjor erbjuder ett 
separat plus size-sortiment som är fristående från butikernas resterande plagg. Detta sortiment 
placeras oftast långt in i butiken, på en liten yta, i skymundan från resterande kollektioner. 
Plus size-kläderna skiljer sig stilmässigt från kläder i mindre storlekar och upplevs vara till för 
att dölja kroppen istället för att framhäva den. Dessa aspekter har bidragit ett missnöje bland 
kundgruppen, samt fått dem att känna sig avvikande och oönskade. Det var därför av intresse 
att undersöka hur detta påverkar plus size-kundgruppens köpbeteende och köpprocess. Syftet 
med denna studie är att undersöka hur kopplingen mellan utbud, köpprocess och butiksmiljö 
ser ut för plus size-segmentet samt hur köpmotiv påverkar köpbeteendet. Studien utfördes 
kvalitativt med semi-strukturerade telefonintervjuer. Urvalet var målstyrt, bestående av 
kvinnliga plus size-kunder. De var geografiskt utspridda och i varierade åldrar. Samtliga 
respondenter var medlemmar i Överviktigas riksförbund- HOBS. I den teoretiska 
referensramen har modeller och teorier rörande konsumenters köpprocess, deras köpmotiv 
samt butiksmiljöns påverkan behandlats. Studiens resultat visade att plus size-kunderna inte 
genomgår den köpprocess som beskrivs i teorin, vissa faser blir med omfattande medan andra 
genomgås i mindre utsträckning. Det visade även att processen är cirkulär istället för linjär. 
Utifrån resultatet kunde det även konstateras att utbud, butiksmiljö samt köpmotiv påverkar 
olika delar av köpprocessen. Studien bidrar till en vidare förståelse för plus size-segmentets 
kundbeteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Köpprocess, kundbeteende, plus size, köpmotiv, kläder, utbud, butiksmiljö, 
större storlekar, köpbeslut  
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1 Inledning 
 
Denna studie handlar om plus size-segmentets köpprocess och köpbeteende. De faktorer som 
kan tänkas påverka deras köpprocess diskuteras och belyses. Aktualiteten i ämnet tas upp i 
bakgrunden och vidare behandlas den vetenskapliga forskning som ligger till grund för 
studiens syfte. Därefter diskuteras den problematik som uppstår för segmentet, vilket leder 
fram till att denna studie handlar om att undersöka hur köpbeteendet hos plus size-kunder 
påverkas av det rådande utbudet, butiksmiljöer samt deras köpmotiv.  
 

1.1 Bakgrund  
 
 

Övervikt och ett högt BMI blir allt vanligare bland Sveriges kvinnor. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2015) har övervikt i åldrarna 35-54 ökat med cirka 6% under en fyraårsperiod. 
Under denna period var sammanlagt 549 000 svenskar överviktiga 2012/2013. I och med 
ökningen av övervikt i Sverige finns det ett växande behov av kläder i större storlekar. Det 
växande kundsegmentet gör att det skapas en möjlighet för butikskedjor att nå ut till dessa 
kunder. Butikskedjor såsom H&M, Åhléns, Lindex och KappAhl erbjuder i dagsläget 
särskilda plus size-kollektioner där kläder erbjuds i storlekar från 44 upp till 56.  
 
Det pågår en debatt kring utbudet av plus size-kläder. Det finns åsikter om att utbudet är 
bristfälligt och att det är svårare för plus size-kunder att uttrycka en personlig stil, eftersom 
utbudet av kläder är enformigt (Flinkenberg, 2014). Detta bidrar till att personer som köper 
större storlekar upplever att de blir betraktade som mindre värda än andra (ibid). Dessutom 
finns det individer som inte vill definiera sig som plus size och som anser att begreppet bidrar 
till att de känner sig ovälkomna hos de större klädkedjorna (Söderlund, 2014). 
 
Då utseende är en stor del av människors identitet känner många en press att genom sina 
kroppar presentera sig själva på ett så optimalt sätt som möjligt (Sandberg, 2004). Mode ses 
som ett kommunikationsverktyg och ett sätt att uttrycka sin identitet (Andersson, 2011). Via 
kommunikation utvecklas människans identitet (Carlsson, 2015). En individ tolkar åsikter och 
beteenden i omgivningen från den respons som ges i interaktion med andra människor. Kläder 
kan fungera som symbolisk kommunikation och visa på hur individen ser på sig själv samt ser 
på relationen till andra (ibid).  
 
Även attityder kring vilka kroppstyper som exponeras i media har ifrågasatts. H&M har 
exempelvis fått utstå kritik på sociala medier för att de använde en normalväxt modell för att 
marknadsföra plus size-kläder (Lapidus, 2014). Kritiken uppstod då handlingen ansågs sända 
ett budskap om att det slanka idealet är det enda som är accepterat.  
  
I och med det växande antalet överviktiga i Sverige samt att det finns ett uttryckt missnöje 
angående utbudet av kläder i större storlekar, finns det en problematik vid inköp av kläder för 
detta kundsegment. Då utbudet av kläder inte är detsamma som för den traditionella 
marknaden kan det påverka hur köpprocessen ser ut för plus size-kunder. Upprörda känslor 
hos denna kundgrupp kan kopplas samman med deras köpmotiv av kläder. Känslan av att inte 
vara accepterad samt att vara begränsad i att kommunicera sin identitet på grund av 
kroppsstorlek, påverkar hur köpbeteendet för kläder ser ut.  
 
 



 

2 

1.2 Forskningsöversikt 
 

Vid konsumtion av produkter finns teorier som beskriver att konsumenter går igenom en 
köpprocess med förutbestämda steg. Engel, Blackwell och Miniard (1978) samt Solomon och 
Rabolt (2009) beskriver en konsuments köpprocess utifrån fem faser. Dessa faser beskriver 
Engel, Blackwell och Miniard (1978) som identifiering av behov, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, köp samt utvärdering. I likhet med detta beskriver Solomon och 
Rabolt (2009) köpprocessen genom faserna; identifiering av problem, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, produktval och resultat. I motsats menar Olshavsky och Grandbois 
(1979) att inte alla konsumenter går igenom en köpprocess vid ett köp. Fortsättningsvis menar 
Mowen (1988) att inte alla konsumenter går igenom köpprocessen som beskrivs med fem 
steg, utan köp kan ske till följd av känslor. Plus size-konsumenternas köpprocess och 
köpbeteende kan påverkas av deras upprörda känslor och missnöje gällande kläder.  
 
Mode och kläder kan ses som ett icke verbalt kommunikationsverktyg och ett sätt att uttrycka 
sin identitet (Andersson, 2011). Kläder kan användas till att framhäva eller dölja en kropp, 
men också till att förmedla eller dämpa en personlighet. Med hjälp av snitt, former och 
material är det möjligt att kommunicera meningsfulla betydelser samt förmedla och väcka 
känslor. Ett plagg med bra passform bidrar till både fysisk och psykisk komfort (ibid). Forney, 
Pelton, Caton och Rabolt (1999) menar att plus size-kunder anser att stil, attraktivitet och 
passform är viktiga egenskaper i ett plagg för att de ska vilja konsumera. Vidare menar 
Otieno, Harrow och Lea-Greenwood (2005) att många kvinnor i större storlekar, bosatta i 
Storbritannien, är missnöjda med butiksmiljöerna samt plus size-modet och 
storleksbestämmelserna hos de större klädkedjorna. Kundgruppens missnöje bidrar till en 
negativ shoppingupplevelse med känslor som olycka, att deras röst inte räknas och att deras 
behov inte blir tillgodosedda (ibid).  
 
Exponering av varor i butik är en faktor som påverkar shoppingupplevelsen (Otieno, Harrow 
& Lea-Greenwood, 2005). Vidare menar Laitala, Grimstad Klepp och Hauge (2011) att varors 
placering i butik är särskilt betydelsefullt för plus size-segmentet. Klädkedjor som erbjuder 
sina kvinnliga kunder ett plus size-sortiment har ofta varorna placerade i en enskild del av 
butiken. De menar att även om separata avdelningar för plus size-varor ökar tillgängligheten 
för större storlekar så bidrar det nödvändigtvis inte till en trevlig shoppingupplevelse (ibid). 
Otieno, Harrow, och Lea-Greenwood (2005) menar att exponering av varor i butik, 
butiksmiljöer, butikspersonals attityd, prissättning och kampanjer är faktorer som påverkar 
plus size-kunders shoppingupplevelse. De menar att dessa faktorer kan bidra till att 
konsumenter agerar undvikande gentemot vissa företag (Otieno, Harrow, & Lea-Greenwood, 
2005). 
 
Laitala, Grimstad Klepp och Hauge (2011) beskriver att klädkedjors plus size-sortiment 
skiljer sig från butikens resterande plagg. Därmed erbjuds plus size-kunder inte samma utbud 
som resten av butikens kunder. Scaraboto och Fischer (2014) påstår att det finns en brist på 
olika stilar att tillämpa inom plus size-sortimentet. De menar att det leder till att kundgruppen 
upplever att de blir marginaliserade och att alternativen är för få för dem på den traditionella 
marknaden (ibid). Scaraboto och Fischer (2014) menar att det begränsade utbudet är en 
bidragande faktor till att ett stigma kring den större kroppen har skapats. Laitala, Grimstad 
Klepp och Hauge (2011) menar att det är svårt för de kvinnliga plus size-kunderna att hitta 
plagg som passar deras kroppar. Vidare finns ett missnöje inom plus size-segmentet över 
uppmuntran att bära vissa färger, siluetter och typer av plagg som är avsedda att dölja och 
tona ned en större kropp (ibid). 
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1.3 Problemdiskussion 
 

Det befintliga utbudet av plus size-kläder skiljer sig från butikers övriga sortiment (Laitala, 
Grimstad Klepp & Hauge, 2011). Det gör det svårt för plus size-kunder att hitta plagg som 
passar dem samt att tillämpa olika stilar (Scaraboto & Fischer, 2014). Det finns även ett 
missnöje inom kundgruppen över att utbudet uppmuntrar dem till att bära plagg som är skapta 
för att dölja och tona ned en större kropp (Laitala, Grimstad Klepp, Hauge, 2011). Scaraboto 
och Fischer (2014) menar att den rådande bristen i utbud är en bidragande faktor till att ett 
stigma kring den större kroppen har skapats. I och med att bristen i utbud begränsar 
konsumenterna till att uttrycka en personlig stil, upplever de en känsla av att de är mindre 
värda än andra konsumenter (Flinkenberg, 2014).  
 
Enligt Otieno, Harrow, och Lea-Greenwood (2005) påverkar konsumenters 
shoppingupplevelse av butiksmiljöer, butikspersonal samt placeringen av varor i butik. De 
menar även att det finns ett missnöje angående butiksmiljöer inom kundgruppen. Plus size-
kläder placeras oftast i en enskild del av butiken, vilket inte alltid bidrar till en trevlig 
shoppingupplevelse för kundgruppen (Otieno, Harrow & Lea- Greenwood, 2005).  
 
Att det bristande utbudet av kläder samt butiksmiljöers utformning påverkar plus size-
konsumenters köpbeteende verkar vara ett faktum. Det är därför av intresse att närmare 
undersöka vilka faktorer som påverkar deras köpbeteende. Då Mowen (1988) menar att 
känslor kan motivera konsumenter till att genomföra ett köp är det även av intresse att 
undersöka om plus size-segmentet går igenom köpprocessen som beskrivs av Blackwell, 
Miniard och Engel (1978) samt av Solomon och Rabolt (2009), samt undersöka hur olika 
köpmotiv påverkar köpprocessen.  
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och förklara kopplingen mellan utbud, butiksmiljö 
och köpprocessen för kvinnliga plus size-kunder. Då utbudet är bristfälligt för denna 
konsumentgrupp kan det påverka olika delar av köpprocessen. Då det inom kundgruppen även 
har identifierats ett missnöje angående butiksmiljöer är det av intresse att studera det i 
samband med köpprocessen. Denna studie syftar till att ta reda på hur plus size-segmentets 
köpprocess ser ut, vad som påverkar köpprocessen samt hur köpmotiv påverkar deras 
köpbeteende. 
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2 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras teorier och modeller rörande köpprocessen. Processen som 
behandlas i detta kapitel baseras på fem steg i likhet med tidigare litteratur. Vidare presenteras 
teorier rörande köpmotiv och butiksmiljöer. Den teoretiska referensramen ligger till grund för 
insamlandet av empiri samt det kommande analyskapitlet. 
  

2.1 Köpmotiv 
 

Konsumenters köpmotiv kan delas upp i utilitariska och hedonistiska motiv (Babin, Darden & 
Griffin, 1994; Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014; Sundström, Lundberg & 
Giannakis, 2011). Dessa motiv baseras på konsumenters erfarenheter, aktiviteter, intressen 
och åsikter angående köpprocessen (Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014). Vidare kan 
shopping vara målinriktat samtidigt som hedonistiska värden skapas. Värde kan skapas från 
shoppingupplevelsen genom att ett mål uppnås eller att glädje eller njutning uppstår under 
processens gång (Babin, Darden & Griffin, 1994). 
 
Utilitariskt konsumentbeteende är målinriktat och rationellt samt fyller funktionella behov 
(Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014; Genuens, Brengman, & S'Jegers, 2002). Ett 
utilitariskt värde ger uttryck genom att en konsument känner sig nöjd över att ha nått sitt mål 
eller känner sig missnöjd över oförmågan att slutföra en uppgift. Vidare beskriver Babin, 
Darden och Griffin (1994) att konsumenter med utilitariska motiv engagerar sig i ett köp av 
nödvändighet, för att de har identifierat ett behov av en produkt, service eller information. 
Dessa kunder upplever inte att shoppingupplevelsen är ett nöje. Konsumenter med ett 
hedonistiskt motiv å andra sidan, shoppar för nöjes skull (ibid). 
 
Hedonistiska värden är mer subtila, känslomässiga och personliga än utilitariska värden 
(Arnold & Reynolds, 2003; Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak 2014; Hopkinson & Pujari, 
1999). Hedonistiska värden grundar sig mer i nöje och lekfullhet än i att ett mål ska uppnås. 
Vid skapandet av ett hedonistiskt värde är shoppingupplevelsen dominant över själva inköpet. 
På så sätt kan shoppingupplevelsen för vissa konsumenter vara höjdpunkten i köpprocessen. 
Ett hedonistiskt motiv kan kännetecknas av; förhöjt engagemang, ökad upphetsning, upplevd 
frihet, fantasiuppfyllande och verklighetsflykt (Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak, 2014). 
Dessutom kan ett hedonistiskt motiv även kännetecknas av spontanitet och fascination. Att 
handla något spontant kan kopplas samman med impulsköp. Babin, Darden, Griffin (1994) 
menar att ett impulsköp uppstår när ett köp utförs utan att det är grundat i ett problem eller 
mål. De beskriver ett impulsköp som ett köp som uppstår ur ett behov av att konsumera, 
snarare än av ett behov av en produkt.  
 
Genom att hedonistiska utfall kan skapa tillfredsställelse, kan de fungera terapeutiskt och vara 
nyttofulla vid humörhantering (Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014). Babin, Darden 
och Griffin (1994) menar att en konsuments motiv påverkas av demografiska faktorer såsom 
ålder och kön. De påstår att äldre människor troligtvis söker efter mer information vid ett köp 
än vad yngre människor gör. Enligt en studie utförd av de ovan nämnda författarna, skiljer sig 
bedömningen av en plats design och omgivning beroende på kön vid ett utilitariskt motiv. 
Samma studie visar att bedömningen av en plats omgivning vid ett utilitariskt motiv, skiljer 
sig mellan olika åldrar. Babin, Darden och Griffin (1994) menar även att litteratur indikerar 
på att kvinnor och män utvärderar butiksmiljöer olika. 
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Dawson, Bloch och Ridgway (1990) menar att konsumenters köpmotiv och känslor kan 
kopplas ihop med deras butikspreferenser och butiksval. Känslor som uppkommer vid besök 
av en butik påverkar deras beslut om att besöka butiken i framtiden eller inte. Känslor som 
uppkommer vid köpprocessen kommer påverka huruvida de väljer att återkomma eller gå till 
konkurrerande butiker (ibid). 
 

2.2 Konsumenters köpprocess 
 

Köpprocessen beskrevs ursprungligen som en femstegsmodell av Engel, Blackwell och 
Miniard (1978). Denna modell har med åren kommit att utvecklas och beskrivas genom sju 
faser; identifiering av behov, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp, 
konsumtion, utvärdering samt försäljning (Blackwell, Miniard & Engel, 2006). I likhet med 
den ursprungliga modellen beskrivs köpprocessen utifrån fem steg; identifiering av problem, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, produktval och resultat (Kotler, Keller, Brady, 
Goodman & Hansen, 2009; Solomon & Rabolt, 2009; Workman & Studak, 2006). Denna 
uppsats kommer att baseras på köpprocessen ur ett femstegsperspektiv då det är det mest 
förekommande i litteraturen. 
 

  
Figur 1. Köpprocessen såsom Solomon & Rabolt (2009), Kotler et al. (2009) samt Workman 
& Studak (2006) beskriver den. 
 
 
Köpprocessens första fas, identifiering av problem, uppstår när konsumenten ser en skillnad 
mellan det aktuella tillståndet och det önskvärda tillståndet (Solomon & Rabolt, 2009). 
Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir och Stewart (2009) menar att denna fas kan 
påverkas av konsumentens känsloläge. Känsloläget påverkar identifieringen av behov genom 
att det påverkar konsumentens val av butik. Puccinelli et al. (2009) menar att en kund som är 
på bra humör kan bli inspirerad till att testa nya butiker. Reklam är ett element som ofta har en 
tendens att påverka konsumenters humör (ibid). 
 
När ett problem sedan är identifierat motiverar det kunden till att komma fram till en lösning. 
För att komma fram till en lösning och för att tillgodose dennes behov, påbörjas sökandet 
efter information. Informationssökandet kan vara internt eller externt (Brassington & Pettitt, 
2007; Ferell & Hartline, 2014; Kotler et al. 2009). Internt sökande kan refereras till 
konsumentens tidigare erfarenheter och minnen, medan externt sökande kan refereras till ny 
information som samlas in via omgivningen (Blackwell, Miniard & Engel, 2006). Solomon 
och Rabolt (2009) beskriver informationssökningsfasen som en fas där konsumenter 
undersöker omgivningen för att få fram relevant information som ska agera hjälpmedel vid ett 
beslutsfattande. På samma sätt som reklam påverkar köpprocessens första fas, påverkar den 
även informationssökningsfasen. Dessutom påverkas informationssökningsfasen av kundens 
grad av engagemang. Detta påverkar det subjektiva sökandet, vilket innebär att en kund med 
hög grad av engagemang blir mer upprymd vid sökandet av en produkt än vad en kund med 
låg grad av engagemang blir. Även ett företags sätt att bete sig påverkar konsumenters 
informationssökning (Puccinelli et al. 2009). Vidare påstår Berger och Messerschmidt (2009) 
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att konsumenters informationssökning innan ett inköp till stor grad sker via online 
communities, vilket är en internetbaserad grupp bestående av individer som har gemensamma 
intressen, samma bakgrund eller mål. Information som sprids inom online communities är 
baserad på medlemmarnas egna erfarenheter och åsikter, och fungerar som en word-of mouth 
kommunikation (ibid). 
 
När konsumenten har samlat tillräckligt mycket information kan den tredje fasen påbörjas, 
utvärdering av alternativ. Utvärderingen sker mellan konsumentens uppsättning av alternativ, 
vilket består av produkter kunden har i minnet sedan tidigare samt produkter kunden 
exponeras för i butik. Val av alternativ kan sedan ske på olika sätt, snabbt och enkelt eller 
genom en mer komplicerad process (Solomon & Rabolt, 2009). För att kunna sålla och göra 
alternativen färre, jämför konsumenten produkters egenskaper med de attributen de själva 
anser vara viktiga (Blackwell, Miniard & Engel, 2006).  
 
Valet av produkt avgörs sedan med hjälp av integrerad information hämtad från tidigare 
erfarenheter, produktinformation samt kundens värderingar rörande varumärken (Solomon & 
Rabolt, 2006). Puccinelli et al. (2009) menar att en konsument som är mer motiverad till att 
hitta rätt produkt naturligt sett är mer engagerad i produktvalet. Även en konsuments 
känsloläge kan påverka valet av produkt genom att känslorna motiverar konsumenten till att 
konsumera. En konsuments känslor kan dessutom fungera som relevant information vid ett 
beslut (Puccinelli et al. 2009). Fortsättningsvis menar Olshavsky och Grandbois (1979) att 
faktorer såsom kulturella livsstilar, preferenser från tidig barndom, strävan efter att passa in i 
gruppnormer, butikspersonal samt rekommendationer kan påverka konsumenter till köp. 
 
I köpprocessens sista steg, resultat, utvärderar konsumenten sitt köp och är antingen nöjd eller 
missnöjd. Tillfredsställelse uppstår när konsumentens förväntningar matchar resultatet, medan 
missnöje uppstår när konsumentens förväntningar inte uppnås och behoven inte tillgodoses 
(Blackwell, Miniard & Engel, 2006). Puccinelli et al. (2009) menar att produkter som skapar 
positiva känslor för en kund utvärderas mer positivt. En kunds humör kan även påverka 
utvärderingen av ett köp genom att positiva känslolägen medför att konsumenten blir mer 
öppen för nya produkter. Även anledningen till ett köp kan påverka utvärderingen av en 
produkt (ibid). Konsumenten tar sedan med sig resultatet av köpprocessen till framtida 
köpbeslut (Blackwell, Miniard & Engel, 2006). Fortsättningsvis menar Dawson, Bloch och 
Ridgway (1990) att en konsuments uppfattning och utvärdering av köpprocessen påverkas av 
konsumentens motiv till köp. Enligt Puccinelli et al. (2009) kan även faktorer så som 
atmosfärer, minnen och attityder påverka köpprocessens olika faser. 
 
Enligt Mowen (1988) genomgår inte alla konsumenter den traditionella köpprocessen. Han 
menar att fokusen som tidigare låg på att alla konsumenter genomgår den traditionella 
köpprocessen försummade andra viktiga konsumtionsaspekter, bland annat handlingar som 
utförs till följd av känslor. Vidare menar Olshavsky och Grandbois (1979) att en betydande 
andel av inköp inte innefattar en köpprocess alls. De påstår att många inköp görs på rutin och 
därmed är vanemässiga. Inköpen kan också vara helt slumpmässiga eller ha en ytlig grund. 
Fortsättningsvis menar de att i de fall en process existerar så är den högst begränsad. Då 
består processen bland annat av en kort extern sökning av information samt utvärdering av ett 
fåtal alternativ (ibid). 
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2.3 Butiksmiljö 
 

Enligt Kotler (1993) reagerar konsumenter under köpprocessen inte enbart på de faktiska 
produkterna och servicen som erbjuds, utan att det istället är många andra faktorer som spelar 
in. Den främsta faktorn som påverkar konsumenters uppfattning av den totala produkten är 
miljön, vilket i många fall är viktigare än själva produkten Även garantier, prissättning och 
marknadsföring kan påverka kunder under köpprocessen (ibid). I likhet menar Bitner (1992) 
att miljöer kan påverka kunders uppfattning om en plats och att det sker ur ett 
helhetsperspektiv. Detta innebär att det är miljöns totala stimulans som avgör hur en individ 
reagerar på en miljö. En miljös element är av ytterst vikt då de tillsammans skapar en image i 
konsumenternas sinne, samtidigt som de förser dem med information om en produkts eller 
shoppingupplevelses kvalité och pris (ibid). 
 
Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak (2014) menar att en butiks design, omgivning och 
sociala faktorer påverkar konsumenter vid köp och deras upplevda shoppingvärde. Design 
kännetecknas bland annat av layout, utrymme, produktuppvisning, renlighet och skyltning av 
varor (ibid). Vidare menar Bitner (1992) att den fysiska atmosfären oftast betraktas som något 
konkret och materiellt. Fysiska faktorer som beskrivs är bland annat ljud, ljus, dekor, textur, 
färger, skyltning och layout. Fysiska faktorer kan även vara element som hindrar kunder från 
att nå sina mål. Dessa faktorer kan avgöra om en konsument vill stanna eller inte, samt dess 
attityd mot platsen och omgivande människor (ibid). Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak 
(2014)  menar att konsumenter kan påverkas av butiksmiljöer på så sätt att om antalet kunder 
eller planeringen av en butiks utrymme hämmar deras aktivitet, kommer kunderna att uppleva 
butiken som för trång. Detta kan påverka konsumenternas nöjdhet, shoppingupplevelse och 
vad författarna refererar till som lojalitet. Omgivande faktorer är icke visuella element såsom 
lukt, musik och ljus. Vidare menar Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak (2014) att om 
lukten inte stämmer överens med miljön kan den ha en negativ inverkan på kunden samt att 
butiker med neutrala dofter uppfattas mer positivt än butiker som är parfymerade. Att en butik 
har passande ljussättning har en positiv inverkan på konsumenters köpbeteende. Rätt 
ljussättning kan dessutom påverka komforten och kundlojaliteten positivt. Anställda och 
andra kunder är två sociala faktorer som påverkar en butiksmiljö. Butikspersonalens beteende 
och utstrålning påverkar servicekvalitén samt kunders humör och tillfredsställelse (ibid). I 
likhet med att fysiska, omgivande och sociala faktorer påverkar konsumenters humör och 
nöjdhet, menar Babin och Attaway (2000) att en butiks atmosfär påverkar kunder till negativa 
eller positiva känslolägen. Dessa känslolägen påverkar i sin tur vad författarna beskriver som 
kunders lojalitet. Det påverkar även kunders upplevda shoppingvärde (ibid). Hur en 
konsument reagerar på en miljö kan även avgöras av dennes humör och förväntningar, samt 
motivet till besöket (Bitner, 1992). 
 
Enligt Bitner (1992) finns det två typer av beteenden kopplat till miljön; närmande och 
undvikande. Hon menar att ett närmande beteende påverkas av kundens uppfattning av 
miljön, samt att ett närmande beteendet är alla positiva beteende som kan uppkomma med 
koppling till en plats. Positiva beteenden kan visa sig genom ett begär av att stanna i en butik 
för att upptäcka och spendera pengar, samt av ett begär att återvända till butiken i framtiden. 
Ett undvikande beteende utspelar sig till motsatts av det närmande beteendet genom ett begär 
av att inte stanna i en butik (ibid). Jones och Sasser (1995) påstår att företag måste erbjuda 
enastående värden för att kunder ska vilja stanna i en butik. De menar att det finns olika 
grader av nöjdhet hos kunder, vilket kan kopplas till deras köpbeteende samt till vad de 
beskriver som lojalitet (ibid). 
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. För att läsaren ska få en klar 
bild av hur arbetsprocessen har sett ut innehåller kapitlet information om tvärsnittsstudier, 
semistrukturerade telefonintervjuer, studiens målstyrda urval, genomförandet av analys och 
vald metod samt en reflektion av metodval. Slutligen innehåller kapitlet en diskussion om 
studiens kvalitet. 
 

3.1 Studiens design 
 

Denna studie har genomförts med en tvärsnittsdesign. Enligt Bryman och Bell (2014) innebär 
en tvärsnittsdesign att data samlas in från flera olika fall vid en viss tidpunkt. Forskare som 
använder sig av en tvärsnittsdesign är intresserade av att studera variation och samband 
(Bryman & Bell, 2014). Empirin i denna studie är insamlad under en begränsad tidsperiod på 
två veckor och flera intervjuobjekt har studerats. Flera faktorer såsom ålder, klädstorlek och 
hemort har studerats (för mer information om respondenterna, se bilaga 1) och kan räknas 
som icke-manipulerbara variabler, vilket Bryman och Bell (2014) beskriver är en anledning 
till att använda sig av en tvärsnittsdesign. Studiens urvalsram är kvinnor som har eller har haft 
storlek 44-56 i kläder, med en geografisk och åldersmässig spridning. I studiens analys har en 
jämförelse mellan empiri och tidigare forskning utförts för att identifiera likheter och 
skillnader, vilket även passar in på en tvärsnittsdesign.  
 

3.2 Val av metod 
 

För att svara på studiens frågeställningar utfördes semi-strukturerade telefonintervjuer. 
Telefonintervjuer ansågs vara en lämplig metod då undersökningens respondenter var 
geografiskt utspridda. Semi-strukturerade intervjuer ansågs passande då studien är kvalitativ 
och intervjuformen gav oss en möjlighet att vara flexibla, vilket Bryman och Bell (2014) 
menar är möjligt i en semi-strukturerad intervju. Under intervjuerna användes en 
intervjuguide som uppdaterades och förbättrades inför de olika tillfällena. Vid semi-
strukturerade intervjuer är en uppdelning av intervjuguiden att föredra (Bryman & Bell, 
2014). Denna studies intervjuguide var uppdelad i inledande frågor, allmänt om plus size, 
köpmotiv, köpprocessen och butiksmiljöns påverkan (för att se intervjuguide, se bilaga 2). 
Fokus låg på att försöka utforma intervjuguiden så att respondenterna uppfattade frågor och 
skeenden korrekt, även detta efter riktlinjer av Bryman och Bell (2014). För att inte förvirra 
respondenterna formulerades frågor i talspråk och teoretiska termer undveks. Då frågor 
missuppfattades har de omformulerats under pågående intervju. Frågorna var uppbyggda på 
olika sätt för att skapa en variation och för att få svar på olika skeenden. Enligt Kvale (1996) 
är det fördelaktigt att använda olika typer av frågor. En typ av fråga benämns tystnad, där 
respondenten ges tid att tänka efter eller komplettera ett svar (ibid). Att ha tålamod och ge tid 
och utrymme för respondenter att svara, var en aspekt som diskuterades innan och efter 
intervjutillfällena. Detta försökte appliceras i så stor utsträckning som möjlig under 
empiriinsamlingen.   
 
Frågorna i intervjuguiden konstruerades för att inte vara ledande eller dubbeltydiga. För att 
inte påverka respondenterna till att svara på ett särskilt sätt försökte vi framföra frågorna på 
ett öppet och frågande sätt så att olika svar var välkomna. Om frågorna var för ledande kunde 
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det ha påverkat respondenterna i en riktning till att svara på ett sätt de annars inte skulle ha 
svarat (Bryman & Bell, 2014). Vid första intervjutillfället fanns två frågor i samma fråga, 
vilket uppfattades som förvirrande. Detta justerades efter den första intervjun. Bryman och 
Bell (2014) menar att flera frågor i en fråga kan skapa en osäkerhet hos respondenterna.  
 

3.3 Urval 
 

Studiens urvalsram är kvinnor som använder storlek 44-56. För att komma fram till en 
begränsning gällande storlekar, som i denna studie defineras som plus size, utfördes 
observationer i fyra butikskedjor som erbjuder ett plus size-sortiment. Detta gjordes för att 
studera hur storleksangivelser används i praktiken. Kappahl’s plus size-kollektion, XLNT, 
finns i storlekarna 44-56. H&M +  och Lindex´s plus size-kollektion, Generous, finns i 
storlekarna 44-54. Åhlens + erbjuder ett sortiment i storlekarna 44-52. För att innesluta dessa 
butikskedjor valdes storlek 44-56 att benämnas som plus size. 
 
För att få tag på tillräckligt många respondenter för att uppfylla informationsbehovet valdes 
en icke-slumpmässig urvalsmetod, benämnt målstyrt urval. Denna metod beskrivs som vanlig 
för kvalitativa undersökningar där deltagare väljs ut på ett strategiskt sätt för att vara relevanta 
för forskningsfrågan (Bryman & Bell 2014). Det fanns svårigheter att nå personer inom plus 
size-segmentet som frivilligt ville medverka i studien. För att kunna komma i kontakt med 
detta segment valdes att strategiskt urval. Via mail kontaktades Överviktigas riksförbund- 
HOBS, som efter förfrågan var villiga att annonsera på sina tre Facebook-sidor. Detta ledde 
sedan till att tio villiga respondenter identifierades.  
 
Målet med studien var att nå teoretisk mättnad. Genom att styra urvalet gavs möjlighet att 
möta informationsbehovet trots accessproblem. Övervikt och plus size-kläder kan uppfattas 
vara av känslig karaktär, vilket bidrog till att det var svårt att nå målgruppen. Det fanns 
svårigheter i att identifiera respondenter i Borås närområde som ville ställa upp på intervjuer 
och därför blev telefonintervjuer det bästa alternativet.  
 

3.4 Genomförande  
 

Som förberedelse inför intervjuerna lästes intervjuguiden upp högt och aspekter som var 
viktigt att tänka på inför intervjuerna diskuterades. Detta för att genomförandet av 
intervjuerna skulle bli så bra som möjligt. Intervjuerna genomfördes utav en av oss. Alla 
intervjuer spelades in för att underlätta inför den kommande analysen. Bryman och Bell 
(2014) menar att det finns vissa fördelar med att spela in intervjuer, bland annat att det 
underlättar för en noga utförd analys samt att man upprepade gånger kan lyssna på 
respondenternas svar.  
 
Intervjuerna inleddes genom att vi introducerade oss och vår skola. Vidare informerades 
respondenterna om studiens syfte och att undersökningen var en grund för en kandidatuppsats. 
Dessutom informerades de om att intervjuerna skulle spelas in. Informationen gavs för att 
respondenterna skulle känna förtroende för oss samt av etiska skäl. Detta i enlighet med det 
informationskrav som Vetenskapsrådet rekommenderar (vetenskapsrådet, 2002). Därefter 
följdes intervjuguiden och högtalarinställning användes för att kunna spela in intervjuerna på 
en diktafon.  
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Intervjuerna utfördes i grupprum på Högskolan i Borås samt i en av våra lägenheter. 
Miljöerna var i så stor utsträckning som möjligt, tysta och fria från oväsen och andra 
störelsemoment. Vi upplevde under intervjutillfällena att även respondenterna befann sig i en 
miljö som var lugn och utan störande eller avbrytande moment. Vid ett intervjutillfälle hade 
en av respondenterna glömt av tiden för intervjun. För att undvika en stressig intervju 
beslutades att senarelägga intervjun till nästkommande dag. Bryman och Bell (2014) menar 
att man bör säkerhetsställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö, utan buller och 
risk för att någon utomstående ska kunna höra vad som sägs. Under ett intervjutillfälle kom en 
person in i grupprummet där telefonintervjun ägde rum och pratade, vilket skapade en 
störning. Men då det hände slutet av intervjun uppfattas det inte ha stört respondenten 
märkbart.   
 
På grund av att intervjuerna utfördes via telefon var det stundtals svårt att uppfatta vad 
respondenterna sa. I dessa fall ombads de att upprepa vad som sagts. Vid tillfällen när det var 
svårt att förstå respondenternas svar, användes följdfrågor för tydliggöra vad respondenten 
menade. Vi ansåg att det var viktigare att vi tog oss tid för att låta respondenterna svara i lugn 
och ro än att riskera att göra dem stressade. För att skapa en trevlig stämning ansågs det 
viktigt att vara lyhörda och bejakande. Bryman och Bell (2014) menar att en intervjuare vid 
kvalitativa intervjuer bör vara aktiv men inte påträngande, vilket eftersträvades under 
intervjutillfällena. Efter intervjuerna gjordes i vissa fall små förändringar i intervjuguiden för 
att respondenterna lättare skulle förstå frågorna, samt för att få svar på de områden som syftet 
ämnar beröra. 
 

3.5 Analys 
 

För att kunna genomföra analysen transkriberades intervjuerna. Bryman och Bell (2014) 
menar att inspelning och transkribering av intervjuer underlättar för en noggrann analys, samt 
att det påminner intervjuaren om vad som har sagts. Den av oss som utförde en intervju var 
också densamma som sen transkriberade den. Enligt Bryman och Bell (2014) är det lätt att fel 
smyger sig in i transkriberingen om det är olika personer som transkriberar och intervjuar. 
Bryman och Bell (2014) påstår att fraser såsom “öh” och “liksom” kan redigeras bort och 
därmed valdes det att följa dessa riktlinjer.  
 
Då intervjuguiden innehöll öppna frågor innebar detta en omfattande bearbetning av svaren. 
Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger så att olika teman kunde identifieras. 
Detta benämner Bryman och Bell (2014) som kodning i efterhand eller post-coding. De olika 
teman som utformades var; köpprocessen, utbud, egenskaper på plagg, motiv/behov, 
butiksmiljö/val av butik, butikspersonal, åsikter om övervikt samt känslor. I en andra kodning 
delades köpprocessen upp; identifiering av problem, informationssökning, utvärdering av 
alternativ, produktval samt resultat. Efter indelningen av teman lästes det transkriberade 
materialet igenom ett flertal gånger för att sedan placeras under den mest lämpade kategorin. 
Detta för att undvika en skevhet som kan vara en negativ aspekt vid denna typ av kodning 
(Bryman & Bell, 2014). Slutligen sammanställdes resultatet för att sedan analyseras genom att 
samband, likheter och skillnader identifierades. 
 
För att värna om respondenternas integritet är de anonyma i studiens empiri. För att kunna 
urskilja vilken respondent som har sagt vad under intervjuerna, men samtidigt kunna 
säkerställa deras anonymitet, tilldelades varje respondent en siffra. Respondenternas riktiga 
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namn finns inte med i denna uppsats. Detta utfördes med hänvisning till Vetenskapsrådets 
konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

3.6 Metodreflektion 
 

Då respondenterna i urvalet var geografiskt utspridda genomfördes intervjuerna på telefon, 
vilket Bryman och Bell (2014) menar är en bra metod om respondenterna inte är 
lättillgängliga. Telefonintervjuer är dessutom billigare och mindre tidskrävande än direkta 
intervjuer. Negativa aspekter med telefonintervjuer är att man inte kan se respondenternas 
minspel och gester, vilket vid andra intervjuformer kan ge information om osäkerhet och 
undran (Bryman & Bell, 2014). Detta ansågs dock inte vara ett stort problem då engagemang 
och sinnesstämningar kring intervjuernas frågor var tydliga att urskilja. Vidare är fördelar 
med telefonintervjuer att det kan vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor (Bryman & 
Bell 2014). Då övervikt kopplat till plus size-kläder kan vara känsligt att diskutera, ansågs 
telefonintervjuer passande. Telefonintervjuer kan i denna studie även ha varit fördelaktigt i 
och med att ingen av oss tillhör plus size-segmentet. Direkta intervjuer skulle ha kunnat 
medföra att respondenterna inte identifierade sig med oss och därmed inte svarade 
sanningsenligt. Genom att intervjuerna utfördes via telefon kunde denna tänkbara risk 
undvikas.  
 
Enligt Bryman och Bell (2014) är det inte bra att ha för långa intervjuer när de hålls över 
telefon. I annonsen av tänkbara respondenter som låg uppe på Överviktigas riksförbund, 
beskrevs det att intervjuerna skulle ta ungefär en timme. När de sedan utfördes blev de cirka 
40 minuter. Vår uppfattning var att intervjuerna inte var för långa, då vissa av respondenterna 
visade att de gärna skulle ha diskutera frågeställningarna längre samt att de inte ville lägga på 
efter den sista frågan. Anledningar till detta kan ha varit att respondenterna var informerade 
om den uppskattade tidsåtgången, samt att de frivilligt valde att ta kontakt med oss och 
därmed påvisade ett engagemang.  
 
En del respondenter använde headset under sin intervju, vilket i efterhand visade sig påverka 
ljudkvalitén av inspelningen negativt. En del av respondenterna blev väldigt engagerade 
emellanåt, vilket ledde till att de började prata mycket snabbt. I så stor mån som möjligt 
ombads då respondenten i fråga att upprepa sig om det inte ansågs störa den pågående 
intervjun.  Information som ansågs viktig och som var svår att uppfatta vid transkriberingen 
kompletterades genom mailkontakt. Vid en av intervjuerna använde sig respondenten av en 
hörapparat. Detta påverkade studien på ett sådant sätt att det var omöjligt att avlyssna 
inspelningen. Detta medförde att en intervju bortföll. Då intervjun utfördes men ej är 
representerad i empirin, finns en risk att detta kan ha färgat vår uppfattning. Dock uppfattades 
åsikterna i sin helhet stämma överens med övriga respondenters åsikter. 
 

3.7 Studiens trovärdighet och äkthet 
 

För att studera kvalitet vid en kvalitativ forskning finns det enligt Bryman och Bell (2014) 
alternativa begrepp till reliabilitet och validitet. Dessa benämns som trovärdighet och äkthet, 
vilket har beaktats i denna studie. I och med den tvärsnittsdesign som används menar Bryman 
och Bell (2014) att tillförlitligheten blir lidande. För att förbättra tillförlitligheten har regler 
och riktlinjer för semi-strukturerade intervjuer efterföljts. Resultaten kan heller inte 
generaliseras till en större population då ett icke-slumpmässigt urval har använts.  
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För att mäta om en studie ger en verklig bild av det som har studerats kan begreppet 
överförbarhet användas (Bryman & Bell, 2014). För att förbättra studiens överförbarhet har 
Överviktigas Riksförbund samt respondenternas åsikter om övervikt och plus size beskrivits i 
bilaga 1. Avsikten var att underlätta för läsare att kunna bedöma hur resultaten kan appliceras 
till andra konsumenter med liknande förutsättningar. För att stärka studiens pålitlighet har 
beslut som har tagits under arbetets gång samt vilka människor som har kontaktats i 
urvalsprocessen, beskrivits i metodkapitlet. Enligt Bryman och Bell (2014) bedömer 
pålitlighet hur undersökningen använder sig av ett granskande synsätt, för att säkerställa en 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Vidare har 
studiens intervjuguide varit flexibel med öppna frågor som gav respondenterna frihet i att 
formulera sig som de själva önskade utan att bli styrda. Respondenterna kunde även välja den 
miljö de ville befinna sig i vid intervjutillfället, då dessa utfördes via telefon vid ett 
förutbestämt tillfälle. Detta syftade till att stärka studiens ekologiska validitet. Den ekologiska 
validiteten avgörs enligt Bryman och Bell (2014) av hur pass naturlig intervjusituationen 
upplevs av respondenterna. Genom de tio genomförda intervjuerna har vi försökt ge en så 
rättvis bild som möjligt av de studerades olika åsikter och uppfattningar. Respondenternas 
sociala situation uppmärksammades genom att de fick möjlighet att beskriva den, vilket i 
framtiden kan ge dem möjlighet att lära sig mer om situationen och likasinnade konsumenter. 
Bryman och Bell (2014) menar att detta är viktiga aspekter för en studies äkthet. Även 
studiens replikerbarhet har tagits i beaktning. Replikerbarhet är baserat på hur utförligt 
metoden och analysen är beskriven samt hur möjligt det är att utföra studien igen (Bryman & 
Bell 2014). Då beskrivning av tillvägagångssättet är noggrant redovisat i detta kapitel går det 
att upprepa studien. Dock så bygger studien på ett målmedvetet urval där medlemmar av 
Överviktigas riksförbund frivilligt har anmält intresse. Det finns inga garantier att detta skulle 
upprepas vid en ny liknande studie.  
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4 Resultat och analys 
 
I det kommande avsnittet behandlas den empiri som har samlats in för att kunna besvara 
studiens syfte. Resultatet består av kapitlen utbud, köpmotiv, köpprocess samt butiksmiljö. 
Genomgående analyseras empirin genom att de olika kategorierna kopplas samman med den 
teoretiska referensramen. 
 

4.1 Utbud 
 

Samtliga respondenter beskriver att det finns brister gällande utbud av kläder i större 
storlekar. De anser även att det finns en stor skillnad i utbud mellan plus size och det 
traditionella sortimentet. Skillnader som beskrivs av respondenterna är passform (2,3,7,8,9), 
färg (1,2,4,7,8) och pris (1,6,7).  
 
Respondent 9 uttrycker att det knappt finns något utbud i större storlekar. Hon beskriver att 
hon ofta ser plagg från det vanliga sortimentet och tänker att just det plagget vill hon ha, men 
att hon sedan kommer på att det inte finns i hennes storlek. Respondent 6 beskriver att det är 
svårt att visa vem man är när utbudet är så litet. Hon menar att kläder för många är ett sätt att 
stärka sin identitet, men att det blir svårt i och med det begränsade utbudet. Flera respondenter 
anser att plus size-sortimentet har en osmickrande form som kan liknas vid ett tält (2,3,7,8,9). 
Dock finns det respondenter som inte är ute efter att dölja sin kropp (3,5,6). Respondent 5 
menar att hon tycker att det är viktigt att plagg istället framhäver vissa delar av kroppen. 
Huruvida större kroppar ska döljas eller inte är ett återkommande tema. Flera respondenter 
upplever att kläder i större storlekar görs för att dölja kroppar och ifrågasätter detta (5,6,3). 
Bara för att man har en större kropp så vill man inte ha kläder som bara hänger (5). I motsats 
till detta menar respondent 9 att hon är ute efter att dölja sin kropp när hon köper kläder.  
 
Kläder i andra färger än svart eftertraktas (1). Respondent 4 menar att det är viktigt att 
kläderna inte ser för tråkiga ut, vilket de lätt gör när det inte finns så mycket färger att välja 
bland. Flera respondenter uppfattar sortimentet som tråkigt (2,4,6,7,8,9). Respondent 8 
beskriver att hon blir deprimerad vid anblicken av plus size-kläder och att hon undrar vart allt 
det roliga finns. Respondent 7 anser att man som kund till plus size-sortimentet får anpassa 
sin stil efter det utbud som finns. Hon förklarade att det aldrig går att ”bara hitta en snygg 
klänning” utan att det alltid är något trassel under processens gång (7). I likhet, menar 
respondent 5 att brist på utbud gör att det inte finns utrymme till att vara kräsen. 
 

Du får ta lite det som finns, om du inte vet vart du ska leta helt enkelt (5). 
 
Vidare beskrivs att mode inte fungerar för överviktiga utan då gäller det endast att hitta kläder 
som passar kroppsformen (9). 
 
Respondent 8 har åsikter om att kläder som tillverkas är anpassade till längre personer och att 
korta, lite större personer inte passar i dessa kläders proportioner. Att det finns korta och långa 
kunder tillhörande plus size-sortimentet tas inte hänsyn till (8). Det finns en önskan om att det 
borde finnas samma kläder för alla och att det vanliga sortimentet borde erbjudas i större 
storlekar (1,5,6). Respondent 1 menar att om hon får hem ett reklamblad med en klänning 
kommer storleken på klänningen ändå bara sträcka sig till storlek 42. I Finland finns det 
billiga butikskedjor som erbjuder kläder i storlekarna 34-54 (1). Det finns även möjlighet att 
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beställa hem kläder i större storlekar från England. Dessa kläder är trendiga, har bra pris och 
syftar inte till att dölja en stor kropp (6). Det finns funderingar över varför det är svårt för 
svenska klädkedjor att erbjuda det vanliga sortimentet i större storlekar när andra länder gör 
det (6). Utbudet på den svenska marknaden har dock förbättras de senaste åren (1,3,4). Nu 
finns det nischade butiker som endast säljer kläder i större storlekar (7).  
 
Det bristande utbudet av kläder anses vara anledningen till att övervikt blir ett problem (8.) 
Det gör även att överviktiga utesluts från både fysiska och Internetbaserade butiker (7). Då 
utbudet är dåligt, upplever respondent 9 att hon som överviktigt åsidosätts, att hon inte är värd 
något samt att ingen vill ha med henne att göra. 
 

4.2 Köpmotiv 
 

Flera respondenter beskriver att de konsumerar på grund av ett behov (1,4,9,7). Detta behov 
är för några en nödvändighet som uppstår av att ett plagg har blivit utslitet eller gått sönder 
(1,4). 
 

Oftast så är det att jag ser, shit, nu är dessa byxor sönder, nu måste jag gå in och 
handla nya byxor (4). 

 
Kläder inhandlas även inför speciella tillfällen (1,4,9,7,5). Respondent 4 handlar sällan kläder, 
kanske två gånger om året. Då är det inför speciella tillfällen såsom bröllop och 
arbetsintervjuer. Blackwell Miniard och Engel (1978) samt Solomon och Rabolt (2009) menar 
att köpprocessen börjar med att ett behov eller problem uppstår, vilket stämmer överens med 
hur dessa respondenter beskriver sin köpprocess. Respondent 9 tycker att det är tråkigt att 
handla kläder och handlar endast då hon har för lite att varva med samt inför säsongsbyten. 
Respondent 4 beskriver att det oftast är jobbigt att handla kläder och att inköp baseras på ett 
måste snarare än en vilja. Detta är i linje med ett utilitariskt köpmotiv, där 
shoppingupplevelsen inte betraktas som ett nöje (Babin, Darden & Griffin 1994).  
 
Andra respondenter ser ett nöje i att konsumera kläder (2,3,6,8). Detta tyder på ett 
hedonistiskt köpmotiv (Babin, Darden & Griffin, 1994). Att handla kläder är något som är 
ständigt närvarande för en del av respondenterna (2,3,6). Respondent 3 brukar inte uppleva ett 
behov av att handla kläder men konsumerar ändå. Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak 
(2014) menar att när shoppingupplevelsen är dominant över ett köp tyder det på ett 
hedonistiskt köpmotiv. 
 

Det är inte så att jag är tvungen att köpa kläder, mycket kläder har jag (3). 
 
Att handla kläder kan även vara en följd av tristess eller ett sätt att fördriva tiden på (2,6). För 
vissa sker shopping av kläder impulsivt (1,4,6). Respondent 6 menar att hon impulsshoppar 
för att muntra upp sig själv eller för att fira någonting. Det kan förklaras av Ertekin, 
Bayraktaroglu och Gurkaynaks (2014) teori om att hedonistiska köpmotiv kännetecknas av 
spontanitet. Vidare menar Babin, Darden och Griffin (1994) att impulsköp uppstår ur ett 
behov av att konsumera, vilket överensstämmer med beteendet hos respondent 7. 
 
Av respondenterna som beskriver att de konsumerar på grund av ett behov utmärkte sig 
respondent 1, då hon även menar att hon brukar konsumera för att känna sig fin och för att 
fräscha upp sin garderob. Respondent 7 menar att hon brukar handlar kläder när hon behöver 
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något men att hon även kan handla för att unna sig. Hennes beteende kan kopplas samman 
med Babin, Darden och Griffins (1994) beskrivning av att shopping kan vara målinriktat 
samtidigt som hedonistiska värden skapas.  
 
Sammanfattningsvis påverkar respondenternas köpmotiv köpprocessens första fas, 
identifiering av behov, genom att det ligger till grund för varför de köper kläder. Detta 
visualiseras i figur 2. 
 
 

 
 

Figur 2. Hur köpmotiv påverkar identifiering av behov. Egen modell. 
 

4.3 Köpprocessen 
 

Ingen av respondenterna beskriver sin köpprocess såsom femstegsmodellen kategoriseras; 
identifiering av problem, informationssökning, utvärdering av alternativ, produktval och 
resultat (Kotler et al., 2009; Solomon & Rabolt, 2009; Workman & Studak, 2006). 
Respondent 5 är den som beskriver sin köpprocess mest likt den som beskrivs i teorin (Kotler 
et al., 2009; Solomon & Rabolt, 2009; Workman & Studak, 2006). Först kommer hon på vad 
hon vill ha, sedan tänker hon ut vart det skulle finnas, efter det försöker hon hitta plagget till 
ett bra pris för att sedan kunna prova det. Om plagget passar köper hon det. Hon saknar dock 
ett beskrivet efterköpsbeteende. 
 
Fem av nio respondenter beskriver någon form av informationsökning (1,2,5,6,9). Alla 
respondenter brukar ha en anledning till att konsumera, dock inte alltid initierat av ett 
identifierat behov eller problem. Fyra av nio respondenter beskriver någon form av 
efterköpsbeteende (3,5,7,9). Respondent 1 skiljer sig från resten av respondenterna genom att 
hon brukar genomföra ett köp innan hon utvärderar olika alternativ. Hon brukar handla kläder 
på öppet köp för att sedan prova kläderna hemma. Mowens (1988) teori om att inte alla 
konsumenter genomgår den traditionella köpprocessen stämmer överens med denna 
respondent. Vidare menar Olshavsky och Grandbois (1979) att en del köp inte innefattar en 
köpprocess alls. Konsumenterna i denna studie har dock visat att de brukar genomgå någon 
slags köpprocess vid ett köp. 
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4.3.1 Identifiering av problem 
 

Som tidigare visat beskriver fem respondenter att de handlar kläder på grund av att ett behov 
har identifierats samtidigt som sex respondenter beskriver ett nöje i att konsumera kläder. Då 
respondenternas köpmotiv redan har analyserats kommer detta stycke fokusera på vad som 
inspirerar kunderna till att konsumera, snarare än vilka köpmotiv de har.  
 
Flera respondenter förklarade att olika medier inspirerar dem till att konsumera (3,6,7,8). 
Detta är i linje med Solomon och Rabolts (2009) teori om att identifiering av ett problem eller 
behov sker när konsumenten upplever en skillnad mellan det önskvärda tillståndet och det 
aktuella tillståndet. Respondent 8 menar att ett behov kan uppstå när hon får sms eller mail 
från en butik. Om det innehåller erbjudanden eller rabatter kan det vara ytterligare en 
anledning till att besöka butiken (8). Det beskrivna beteendet har en koppling till Puccinelli et 
al. (2009) som menar att reklam är ett element som genom att påverka konsumenters humör, 
inspirerar dem till att testa nya butiker.  Inspiration till att konsumera beskrivs komma från 
olika håll. För respondent 7 används internetsidan Pinterest som ett verktyg för detta. 
Respondent 6 beskriver att hon hämtar inspiration från forum på Facebook och respondent 3 
nämner bloggar och människor på stan som inspirationskällor. Berger och Messerschmidt 
(2009) beskriver hur en stor del av informationssökningen sker via online communities, vilket 
stämmer med respondenterna som använder Facebook-forum och Pinterest. 
 
Genom att respondenterna blir inspirerade till köp av olika medier samt människor på stan, 
påverkar dessa inspirationskällor deras identifiering av problem. Även rabatter kan motivera 
till köp. Detta visualiseras i figur 3. 
 
 

 
 

Figur 3. Faktorer som påverkar identifiering av problem. Egen modell. 
 

4.3.2 Informationssökning 
 

Intervjuerna visade att det är förekommande att söka information via Internet inför ett köp 
(2,6). Detta har en koppling till Blackwell, Miniard och Engels (2006) teori om att 
konsumenters externa informationssökning kan refereras till ny information som samlas in via 
omgivningen. Genom att gå in på butikers hemsidor är det möjligt att se hur butikers utbud ser 
ut innan man väljer vilka butiker som ska besökas (2). Vidare beskriver respondent 2 
beskriver att hon har en speciell uppsättning butiker som hon brukar återkomma till, vilket 
kan förklaras av Bloch och Ridgways (1990) teori om att känslor som upplevs vid 
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köpprocessen kan kopplas till framtida val av butik. Studiens samtliga respondenter beskriver 
att de söker efter kläder där de vet att det finns ett utbud som passar dem, oavsett om det 
gäller butiker eller Internetsidor. Internt sökande kan enligt Blackwell, Miniard och Engel 
(2006) förklaras som en kunds tidigare erfarenheter och minnen.  
 

Om jag vet att jag brukar hitta saker där. Om det har varit ett bra köp gången 
innan, då går jag gärna dit igen (6). 

 
Respondent 7 går ibland till nya ställen, men då blir hon oftast besviken. 
 
Att respondenterna använder intern och extern information vid sökandet av en produkt 
visualiseras i figur 4. 
 
 

 
 

Figur 4. Vad som påverkar informationssökningsfasen. Egen modell. 
 

4.3.3 Utvärdering av alternativ 
 

Alla respondenter beskriver inte en fas där de utvärderar alternativ. En av respondenterna 
provar inte alltid ett plagg innan hon ska handla det eftersom hon direkt brukar veta om det är 
något för henne eller inte (2). Det kan förklaras av att köp kan ha en ytlig grund (Olshavsky & 
Grandboi, 1979). 
 
Utvärdering av alternativ skiljer sig i omfattning mellan respondenterna. Solomon och Rabolt 
(2009) menar att valet av alternativ antingen kan ske snabbt och enkelt eller genom en mer 
omfattande process. Respondent 6 menar att hon brukar vara rätt snabb när hon ska handla 
kläder i butik eftersom hon inte brukar jämföra alternativ så mycket. Andra respondenter har 
en mer omfattande process (1,7). Respondent 7 brukar sålla ut alternativ genom att gå igenom 
olika storlekar och stilar. Det överensstämmer med Blackwell, Miniard och Engel (2006) som 
menar att konsumenter jämför produkters egenskaper med attribut de anser är viktiga, för att 
kunna välja mellan en uppsättning alternativ. Vidare brukar respondent 7 spendera längre tid i 
butiker som är nischade mot större storlekar för att hon då vill gå igenom varje plagg. I likhet, 
brukar respondent 1 gå igenom hela avdelningen med kläder som passar henne. 
 
Sammanfattningsvis sker respondenternas utvärdering av alternativ i olika stor omfattning. 
Vissa utvärderar många olika alternativ innan de genomför ett köp medan andra knappt 
utvärderar alternativ alls. Detta illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Hur utvärdering av alternativ ser ut. Egen modell. 
 

4.3.4 Produktval 
 

Faktorer som påverkar till köp varierar mellan respondenterna. Puccinellis et al. (2009) menar 
att attityder samt attribut och val påverkar kunder till köp. Vidare menar Solomon och Rabolt 
(2009) att en konsuments val av en produkt sker med hjälp av integrerad information hämtad 
från tidigare erfarenheter, produktinformation samt kundens värderingar rörande varumärken. 
En faktor som tidigare nämnts som påverkar köp är pris. Respondent 6 anser att bekvämlighet 
är en viktig faktor, men att det sedan är priset som avgör om hon genomför ett köp eller inte. 
För vissa underlättar realisering och kampanjer ett beslut (1), vilket stämmer med Kotlers 
(1993) beskrivning av att prissättning och marknadsföring är två faktorer som påverkar 
köpbeslut. Andra viktiga faktorer är passform (4,6,8), kvalité (3,9), service (1), modegrad (8) 
och hur snyggt plagget är (2). Respondent 1,3 och 8 tycker även att möjligheten att prova ett 
plagg samt storleken på affärens provrum, är viktiga faktorer vid ett köpbeslut. Kotler (1993) 
beskriver butiksmiljön som den främsta faktorn som påverkar kundens uppfattning av den 
totala produkten. Respondent 1 anser att servicen är avgörande för ett köp. Hon menar att hon 
vill ha hjälp av butikspersonal när hon ska göra sina val. Hon anser att det är lättare att ta ett 
köpbeslut om man får hjälp av butikspersonal, vilket kan kopplas till Ertekin, Bayraktaroglu 
och Gurkaynaks (2014) beskrivning av att en butiks anställda påverkar servicekvalitén. 
 
Faktorer som påverkar till köp skiljer sig mellan olika plus size-kunder. Element som 
påverkar sammanfattas i figur 6. 
 

 
 

Figur 6. Attribut som påverkar val av produkt. Egen modell. 
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4.3.5 Resultat 
 

Respondenterna beskriver att de efter ett köp upplever känslor såsom glädje, besvikelse, 
ångest, ilska, frustration, upprymdhet, ledsamhet och lättnad. Ångest kan upplevas om 
konsumenten inte hittar det den söker och glädje kan upplevas om konsumenten hittar något 
som passar (1). Besvikelse kan uppstå om ett plagg inte passar (1). När det inte finns något att 
handla upplever två respondenter en känsla av frustration (3,6). När respondent 6 hittar ett 
plagg som hon vill ha men som inte passar kan hon bli ledsen. 
 

Men det händer ibland att man blir jätteledsen (6). 
 
Dawson, Bloch och Ridgway (1990) menar att känslor som uppkommer vid en köpprocess 
kan påverka om en konsument väljer att återkomma till en butik i framtiden eller istället 
besöka konkurrerande butiker.  
 
Många upplever glädje efter att de har köpt ett plagg (1,2,3,4,5,6,8). Respondent 2 kan känna 
en känsla av upprymdhet efter ett köp, speciellt om hon har lyckats hitta något roligt plagg 
som känns speciellt. Hedonistiska utfall kan skapa tillfredställelse för en konsument, vilket 
innebär att kunderna som känner glädje i samband med ett köp har hedonistiska köpmotiv 
(Arnold & Reynolds, 2003; Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak 2014; Hopkinson & Pujari, 
1999). Andra respondenter upplever en lättnad över att ett köp är överstökat (4,9). Utilitariska 
värden ger uttryck genom att en konsument känner att något är överstökat efter ett köp 
(Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014; Genuens, Brengman, & S'Jegers, 2002). Detta 
innebär att respondent 4 och 9 visar tecken på utilitariska köpmotiv. Respondent 9 har inte på 
länge upplevt glädje i samband med ett köp. Vidare upplever respondent 4 ibland en känsla av 
lättnad, men ibland även glädje.  
 
Två respondenter beskriver ett tydligt efterköpsbeteende (1,7). Respondent 7 gillar att komma 
hem och prova olika kombinationer av kläder. Hon gillar även att ta på sig det nya plagget 
och testa med de kläder hon redan har hemma. Att sedan “dega” i soffan med det nya plagget 
är något hon upplever som mysigt (7). Respondent 1 brukar utvärdera olika alternativ hemma. 
Hon köper plagg på öppet köp för att sedan prova och utvärdera alternativen i sin bostad. 
Passar inte plaggen så tvekar hon inte på att lämna tillbaka det (1). Detta kan förklaras av 
Blackwell, Miniard och Engel (2006) som menar att en konsument antingen upplever en 
känsla av tillfredsställelse eller en känsla av missnöje efter ett köp. Vilken typ av känsla 
kunden upplever beror på om kundens förväntningar matchar resultatet eller inte. Resultatet 
tar konsumenten sedan med sig till framtida beslut. 
 
Utilitariska och hedonistiska köpmotiv avgör vilka känslor respondenterna upplever efter ett 
köp, vilket illustreras i figur 7.  
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Figur 7. Hur köpmotiv påverkar kunder efter ett köp. Egen modell. 
 

4.4 Butiksmiljö 
 
Studien visar att butiksmiljöer påverkar konsumenter på olika sätt. Olika aspekter av 
butiksmiljön som påverkar är placering av varor, butikspersonalens bemötande och service, 
samt olika attribut av butiksmiljön.  
 

4.4.1 Placering av varor 
 

Det finns åsikter om att butiker som både har ett vanligt sortiment och ett plus size-sortiment 
gör skillnad på placeringen och exponeringen av varor (3,4,5,6,7,8,9). Alla respondenter anser 
att plus size-utbudet ofta är placerat i skymundan från resten av butikens sortiment. Vissa 
menar att kläderna oftast hänger undangömda i ett hörn (5,7,8,9). Respondent 6 beskriver det 
som att plus size-sortimentet hänger i skamvrån, i den mörkaste delen av butiken. Respondent 
8 berättar att hon kallar avdelningen skämshörnan.  
 

Tråkigt att gå till en speciell tjockishörna. Vilket väl gör de inte direkt roliga att gå 
in i butiken (9). 

 
Ytan för sortimentet beskrivs vara väldigt liten (1,9,6). Kläderna hänger längre in i butiken 
och området med kläderna är trångt (1). Plus size-utbudet brukar även finnas på en väldigt 
liten, ihoppackad yta som man kan finna i något hörn, längst in i affären (6). Då sortimentet är 
så pass litet brukar det vara svårt att hitta (9). Respondenternas missnöje kan kopplas till 
Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak (2014) som menar att faktorer såsom en butiks layout, 
utrymme och produktuppvisning kan påverka kunders shoppingupplevelse. Om butikens 
utrymme eller placeringen av varor på något sätt hämmar konsumenters aktivitet, kan deras 
nöjdhet och vad som refereras till som lojalitet påverkas. Fortsättningsvis menar de att det 
även kan påverka kunders vilja om att stanna i butik eller inte. Vidare finns det ett missnöje 
över att kläderna inte brukar exponeras på skyltdockor (5,6). Respondent 6 menar att det 
skulle ge mer inspiration till outfits. Åhléns är ett undantag då de visar upp sitt plus size-
sortiment på skyltdockor (6). 
 
Om placeringen av en butiks varor hämmar respondenterna från att nå sina mål, kan deras 
produktval påverkas på så sätt att de väljer att lämna butiken istället för att genomföra ett köp. 
Detta illustreras i figur 8.  
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Figur 8. Hur placering av varor påverkar köpprocessen. Egen modell. 
 

4.4.2 Butikspersonal 
 

Respondenternas uppfattning av butikspersonalens bemötande skiljer sig mellan olika butiker. 
 

Oftast bra, men det beror på butik (8).  
 
Bemötandet anses vara bra i butiker som nischar sig mot stora storlekar, men däremot 
beskrivs det att man som plus size-kund kan bli misstänkliggjord i butiker med traditionella 
storlekar (3). Två respondenter handlar hellre kläder i nischade butiker då de anser att 
butikspersonalen har större kunskap, samt en större förståelse då de ofta själva bär större 
storlekar i kläder (5,7). Bitner (1992) menar att ett undvikande beteende kan utvecklas 
gentemot en affär på grund av dess butiksmiljö. Ett undvikande beteende utspelar sig genom 
att kunden upplever ett begär av att inte stanna i en butik (Bitner, 1992). Babin och Attaway 
(2000) menar att en butiksmiljö kan skapa positiva eller negativa känslolägen hos en 
konsument och att dessa känslor i sin tur påverkar kundens vilja att göra ett återbesök. Detta 
kan förklara önskan om att hellre handla i nischade butiker. Det finns åsikter om att 
bemötandet skiljer sig mellan olika sortiment (1,4,5,7). I kontrast anser respondent 6 att 
bemötandet i vanliga butiker är bra och att det inte skiljer sig mellan olika sortiment. 
 
Uppfattningen om hur butikspersonal ska bemöta kunder varierar. Flera respondenter 
uttrycker att det är viktigt att butiker har bra butikspersonal för att de ska vilja handla (1,4,8). 
Det finns åsikter om att butikspersonal ska vara engagerad i kunders köp, samt vara 
professionell och villig att hjälpa till att hitta rätt storlekar (1,8). Respondent 1 har valt att inte 
köpa ett plagg när butikspersonal har varit oengagerad och utstrålat trötthet. Ertekin, 
Bayraktaroglu och Gurkaynak (2014) menar att butikspersonalens beteende och utstrålning 
påverkar servicekvalitén, samt kunders humör och tillfredsställelse. Det finns även de 
respondenter som vill handla ostörda (5,9). Vid ett bra bemötande konsumeras det mer (8). 
Respondent 8 menar att om butikspersonal är engagerad i ett köp är hon benägen att handla 
mer. Om hon istället får ett otrevligt bemötande har hon inga problem med att vända på 
klacken och gå. Önskan om att lämna en butik kan förklaras av Bitner (1992) som menar att 
kunder kan utveckla ett undvikande beteendet gentemot affärer. 
 
Fördomar och illa bemötande från butikspersonal har upplevts (4,6,7,8). Detta får respondent 
4 att känna att hon inte orkar gå i butiker mer. En del respondenter har även upplevt att 
butikspersonal har undrat vad de gör i en butik (8,6). I dessa fall har de besökt en butik för att 
köpa kläder åt någon annan.  
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…Men vissa butiker har en atmosfär av att när man kommer in och typ rör deras 
kläder så känns det ibland som personalen tittar på en och ba – ah, men du 
kommer ju ändå inte kunna ha nånting som finns här. Fast det kan ju vara att man 
ska handla till någon annan. Det har ju dom ingen aning om. Det gillar jag inte 
(6). 

 
Respondent 2 kunde inte påminna sig om att hon någon gång har blivit behandlad annorlunda.  
 
Som tidigare nämnt kan butikspersonalens bemötande påverka respondenter till att lämna en 
butik istället för att genomföra ett köp. Det kan även påverka deras vilja att betrakta butiken i 
fråga som ett alternativ vid kommande informationssökningar. Butikspersonalens bemötande 
kan kopplas samman med respondenternas informationssökningar och produktval. Denna 
koppling illustreras i figur 9. 
 

 
 

Figur 9. Hur butikspersonal påverkar köpprocessen. Egen modell. 
 

4.4.3 Butiksattribut 
 

Ordning och reda samt att det ska vara lätt att hitta plagg, är något samtliga respondenter 
anser är viktiga butiksattribut. Respondent 1 beskriver att det underlättar orientering i butik. 
För att skapa ordning och reda bör nya varor placeras så de är lätta att upptäcka (1,3,9) Ett 
dåligt upplägg av varor samt att plagg hänger tätt ihop, skapar en svårighet att få översikt över 
utbudet (2,5). Respondent 5 menar att om kläderna är samlade i ett hörn så krävs extra 
ansträngning för att få en översikt av plaggen som finns. I likhet, menar respondent 2 att en 
trevlig butiksmiljö inte skapas av att kläder hänger ihopträngda och undanskymda. Istället 
föredrar hon att plaggen exponeras med någon slags stolthet. Flera respondenter beskriver hur 
de ogillar trånga butiksmiljöer (3,5,6,7). Det kan förklaras av Ertekin, Bayraktaroglu och 
Gurkaynak (2014) som menar att om en butiks utrymme hämmar en kunds aktivitet, upplevs 
butiken som trång. Det kan påverka kundens shoppingupplevelse, nöjdhet och lojalitet. Bitner 
(1992) menar i likhet med Ertekin, Bayraktaroglu och Gurkaynak att faktorer som hindrar 
kunden från att nå sina mål kan påverka kundens vilja att stanna i en butik eller inte, samt dess 
attityd till butiken.  
 
Olika butiksattribut tas upp som viktiga för att butiksmiljön ska upplevas vara trevlig. Det 
finns åsikter om att en butiks ljussättning bör likna en hemmamiljös ljus (1). Respondent 8 
menar att mjukt ljus är att föredra. Respondenternas önskemål om ljussättning kan kopplas 
samman med att rätt typ av ljus ökar komforten (Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 2014). 
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Andra anser att om ljuset är för starkt så påverkar det negativt (5,6). Passande ljussättning kan 
ha en positiv inverkan på konsumenters köpbeteende (Ertekin, Bayraktaroglu & Gurkaynak, 
2014). Hög och stressig musik påverkar många av respondenterna negativt (1,2,3,4,5). 
Respondent 2 anser att det är större sannolikhet att man spenderar tid i en butik som spelar 
lugn musik. Lukter däremot är något respondenterna inte reflekterar så mycket över. Två 
respondenter beskriver hur stark parfym störde deras köpprocess (4,8). Butiker med neutrala 
dofter uppfattas mer positivt än butiker som är parfymerade (Ertekin, Bayraktaroglu & 
Gurkaynak, 2014).  
 

Lugn, harmonisk miljö, utan för starka lukter med för högljudd musik eller så, 
då trivs jag och kan slappna av, annars blir jag bara stressad (3). 

 
Att en butiks provrum är bra utformade är ytterligare ett butiksattribut som anses vara viktigt 
för trivseln (3,8). De bör vara rymliga så att man utan problem kan prova kläder (1,3,8). 
Ibland kan provrummen vara små och då finns det en risk att man får trängas med massa 
kassar (8). Att provrummen har bra speglar så man kan se hur kläderna sitter både fram och 
bak samt att de har bra belysning, är viktigt (3,8).  
 
Butiksattribut kan påverka informationssökningsfasen på så sätt att det kan få respondenterna 
att inte vilja besöka butiken i fråga igen. Butiksattribut kan dessutom påverka respondenternas 
produktval genom att en mindre trevlig miljö kan få dem att lämna butiken istället för att 
genomföra ett köp. Detta illustreras i figur 10. 
 

 
 

Figur 10. Hur butiksattribut påverkar köpprocessen. Egen modell. 
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5 Slutsats 
 
I detta kapitel introduceras studiens slutsatser med koppling till studiens syfte. I slutet av 
kapitlet illustreras plus size-konsumenternas köpprocess och hur butiksmiljö, utbud och 
köpmotiv påverkar processens olika faser. 
 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att plus size-kundgruppen bortgår från 
köpprocessen som beskrivs i teorin. Denna slutsats kan dras då ingen av studiens konsumenter 
beskriver sin process i fem steg. Det kan även konstateras att plus size-konsumenters 
köpprocess är cirkulär istället för linjär såsom den beskrivs i teorin. 
 
Konsumenter med hedonistiska köpmotiv bortgår från köpprocessens första steg, identifiering 
av behov. Däremot går konsumenter med utilitariska köpmotiv igenom fasen, vilket har visat 
sig vara problematisk. Då utbudet är bristfälligt finns svårigheter för dessa konsumenter att 
genom köpprocessen tillgodose deras identifierade behov. Detta skapar en frustration för de 
konsumenter i plus size-segmentet som har utilitarska köpmotiv.  
 
Studien har visat att informationssökningsfasen är en viktig del av köpprocessen för plus size-
konsumenter då utbudet av kläder i större storlekar är bristfälligt. Det är svårt för 
kundgruppen att hitta plagg som passar och därmed krävs ofta en informationssökning innan 
ett köp utförs. Denna fas har visat sig vara ständigt pågående, vilket bidrar till att plus size-
konsumenternas köpprocess tros vara cirkulär. Vidare kan det som konsumenter upplever som 
negativa aspekter hos en butik, påverka till att butiken inte behandlas vid kommande 
informationssökningar. Liknande kan negativa känslor som konsumenter upplever efter ett 
köp leda till att de förändrar sina köpmotiv inför kommande köp. Negativa erfarenheter av 
utbud och butiksmiljöer påverkar till att en del plus size-konsumenter förändrar sina köpmotiv 
för att undvika framtida besvikelser. 
 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att kundernas produktval påverkas av 
butiksmiljöer och bristen i utbud. Ett begränsat utbud påverkar valet av produkt på så sätt att 
det tvingar konsumenterna att köpa det som erbjuds. Vidare kan en kund påverkas till att 
lämna en butik istället för att slutföra ett köp om servicen eller exponeringen av varor har 
brister samt om butiksmiljön är rörig. Utbudet och butiksmiljöer kan även påverka kunder till 
att utveckla ett undvikande beteende gentemot en butik. 
 
Som tidigare nämnt avgör konsumenters köpmotiv om köpprocessens första fas genomgås. 
Köpprocessens andra fas, informationssökningsfasen, påverkas av utbud och butiksmiljöer. 
Ett begränsat utbud kräver en mer omfattande informationssökning. Vidare kan butiksmiljöer 
som av konsumenter upplevs som otrevliga påverka till ett undvikande beteende, vilket i sin 
tur färgar framtida informationssökningsfaser. Som tidigare nämnt påverkas produktval av 
utbud och butiksmiljöer. Slutligen påverkar köpmotiv vilka typer av känslor konsumenter 
upplever efter ett köp. Hur plus size-konsumenternas köpprocess påverkas av butiksmiljö, 
utbud och köpmotiv visualiseras i figur 11. 
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Figur 11. Plus size-kundernas cirkulära köpprocess och faktorerna som påverkar de olika 
faserna. Egen modell. 
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6 Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller en diskussion baserad på studiens resultat och analys. Avsnittet 
belyser studiens slutsats samt ger förslag på framtida forskning gällande kundbeteende hos 
konsumenter med större storlekar. 
 
Utifrån studiens analys är det intressant att se hur plus size-segmentet bortgår från 
köpprocessen som beskrivs i litteraturen. I och med att köpprocessen beskrivs i fem steg från 
1978 fram till 2011, kan inte en utveckling av köpprocessen vara det som är grund till att 
kundgruppen bortgår från den beskrivna processen. Det är istället troligare att plus size-
segmentet bortgår från femstegsmodellen för att det är en kundgrupp som utmärker sig. 
Antagligen beror detta på att köpbeteendet påverkas av upplevda brister i plus size-utbudet, 
samt av fördomar kring övervikt.  
 
Bristen i utbud påverkar konsumenternas köpmotiv. Studien visade att det finns konsumenter 
som i och med det bristfälliga utbudet anser att de får köpa vad som erbjuds och att de inte har 
möjlighet att vara kräsna. Studien visade även att det finns konsumenter som på grund av 
utbudet tycker att det är väldigt tråkigt att handla kläder. I och med det bristande utbudet kan 
det bli svårt att köpa kläder spontant utan att först söka information. Det blir därmed svårt för 
kundgruppen att ha hedonistiska köpmotiv, såsom det beskrivs i litteraturen. När ett behov av 
kläder uppstår medför det bristande utbudet att det blir svårt att tillgodose det behovet. 
Dessutom begränsar utbudet ett problemlösande, utilitariskt köpmotiv, samtidigt som det kan 
hämma konsumenter från att ha ett hedonistiskt köpmotiv som uttrycker sig i nöje och 
spontanitet. För konsumentgruppen skapas därför en problematik kring köpmotiv. 
 
Studien visade att de flesta respondenter på något sätt söker information innan ett köp, 
antingen internt eller externt. Att informationssökningsfasen är en omfattande process för ett 
flertal respondenter kan bero på det begränsande utbudet. Utbudet kan medföra svårigheter att 
tillgodose ett utilitariskt köpmotiv där ett särskilt plagg efterfrågas. Därmed krävs en mer 
omfattande informationssökning för plus size-konsumenterna. Vidare är det få respondenter 
som brukar köpa kläder spontant eller besöka butiker utan att leta information innan. Även 
detta kan kopplas samman med det bristande utbudet av plus size-kläder. En förbättring av 
utbudet skulle kunna möjliggöra fler spontanköp. Dessutom skulle information inte behöva 
sökas lika omfattande. Många av studiens respondenter menar att sökandet efter kläder är 
något som är ständigt närvarande. Deras köpprocess verkar därmed vara ständigt pågående 
och inte ha någon tydlig start eller något tydligt slut. 
 
Uppfattningen av att vara ovälkommen hos vissa butiker påverkar kundgruppens känslor 
gentemot shopping. Studien visade att många respondenter tycker att det är tråkigt att handla 
kläder för att bemötandet från butikspersonal och exponeringen av varor är dåligt. Studien 
visade även att många upplever att det finns fördomar i samhället som påverkar deras 
beteende samt gör dem obekväma. Dessa faktorer medför att vissa konsumenter inte upplever 
något nöje i att shoppa kläder utan hellre undviker det. Det kan även leda till att konsumenter 
undviker att besöka specifika butiker. Därmed påverkar faktorer såsom butikspersonal, 
produktplacering samt fördomar konsumenternas köpbeteende. En kunds negativa 
erfarenheter av en butik beaktas troligtvis vid kommande informationssökningsfaser. Tidigare 
erfarenheter av en butik kan påverka kunder till att inte återkomma i framtiden. Därmed är 
kunders uppfattning av butiksmiljöer en viktig faktor för att företag inte ska förlora kunder.  
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Hos plus size-kundgruppen finns en vilja att konsumera kläder samtidigt som möjligheten att 
göra det är begränsad. Denna begränsning beror på att utbudet är för litet, vilket tycks bero på 
att klädkedjor enbart skapar separata kollektioner för plus size-segmentet. Dessa kollektioner 
lever sedan inte upp till förväntningarna från kundgruppen. Att utöka det vanliga sortimentet 
till större storlekar kan vara en tänkbar lösning. Att klädkedjorna inte gör det idag kan bero på 
de ökade kostnader som skulle uppstå vid ett större storleksspann. Om en klädkedja trots allt 
skulle expandera sitt vanliga sortiment till större storlekar skulle det kunna leda till ett ökat 
förtroende från plus size-kundgruppen, vilket i sin tur skulle kunna bidra med nya och 
återkommande kunder.  
 

6.1 Framtida forskning 
 

Då urvalet av denna studie enbart innehåller medlemmar av Överviktigas riksförbund-HOBS, 
kan urvalet ha lett studiens resultat i en viss riktning. Att urvalet hade liknande åsikter rörande 
plus size-kläder samt liknande köpbeteenden och köpprocesser kan ha berott på detta. Vidare 
studier skulle därför kunna göras med en annan urvalsmetod för att se om det finns skillnader 
som inte har identifierats i denna studie. En studie är dock beroende av att människor är 
villiga att ställa upp och dela med sig av erfarenheter och åsikter inom ett område. I och med 
att denna typ av studie behandlar ett känsligt ämne kan det därmed bli svårt att genomföra en 
liknande studie med en annan urvalsmetod.  
 
Denna studie vidrör att en del kunder ur plus size-segmentet inte gillar att konsumera kläder 
och därför gör det väldigt sällan. Framtida studier skulle därför kunna fokusera mer grundligt 
på vad som skulle motivera segmentet till att konsumera mer kläder, samt på vad som skulle 
göra dem mer nöjda med utbudet. 
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Bilaga 1- Överviktigas riksförbund och respondenterna 
 
 

Överviktigas riksförbund 
 

Överviktigas riksförbund HOBS är en organisation som arbetar med hälsa utan fokus på 
viktminskning eller viktökning. De vill genom samtal och samarbete med sjukvård och politiker 
lyfta fram hälsoperspektivet utifrån individen och att dess medlemmar ska ha möjlighet att 
påverka hur de ser på sin egen hälsa och hur de vill att vården ska vara. Det är medlemmarna som 
bestämmer vad förbundet ska verka för.  Förbundet beskriver hur de jobbar aktivt mot den 
stigmatisering som många stora överviktiga personer får utstå i samhället till följd av fördomar. 
Genom forum lyfts dessa ämnen fram och förbundet är även med i ett nätverk i Europa som också 
driver dessa frågor. Ytterligare en tanke med föreningen är att medlemmar ska kunna få kontakt 
med andra, känna stöd, få förståelse och respekt av andra medlemmar. Målet är att ha 
medlemsföreningar i hela landet och få igång verksamhet för både gamla och unga (Överviktigas 
riksförbund-HOBS, 2015).   
 
Information om respondenterna 
 

Av de dokumenterade intervjuerna var åldersspannet på respondenterna 27-59 år. Storlekar vid 
intervjutillfället var från stl 40- 54. Längd varierade från 156-175 cm. Fem städer i Sverige var 
representerade.  
 
1. 45år. Storlek 40 idag, men har haft upp till 54 förut. 163 cm. Stockholm. 
2. 52 år. stl 48-50, men har haft allt från 38-54. 175 cm. Göteborg.  
3. 48 år. stl. ca 50. 157cm. Har handlat plus size i över 20 år. Alingsås. 
4. 35 år. stl 48-52. 170 cm. Stockholm. 
5. 27 år. stl 54. 176 cm. Örebro. 
6. 33 år. stl 50 oftast. 168cm. Stockholm.  
7. 30 år. stl 48 på överdel och 52 på underdel. 166cm. Västerås. 
8. 59 år. stl. 46, men det går upp och ner. 156 cm. Stockholm. 
9. 45 år. stl 42 på överdel och 48 på underdel. 168 cm. Stockholm.   
 
Åsikter om övervikt kopplat till plus size-kläder 
 

Det finns många åsikter angående övervikt kopplat till plus size-kläder. Respondent 2 
berättade under sin intervju att hon inte gillar begreppet plus size. Begreppet upplevs 
exkluderande (2). Dessutom är det lätt att som överviktig bli nedvärderad som människa och 
att det skuldbeläggs av samhället (1,6). Respondent 2 beskriver att man inte vill bli kritiserad 
för att vara stor men samtidigt hela tiden är beredd på det. Dessutom känner hon sig förnedrad 
för att hon är stor och det är något hon bär med sig.  
 
Respondent 6 beskriver hur hon har blivit mer kroppspositiv sen hon har hittat vad hon kallar 
en ny värld på nätet. Hon vill inte längre banta ner sig utan känner sig trygg med den kropp 
hon har.  
 

Men jag är mer positiv nu än vad jag varit förut, men det hänger väl också ihop med 
hur jag känner för mig själv och inte bara med utbudet av kläder. (6) 
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Respondent 8 förklarar att även hon inte skäms för sin kropp eller att bära större storlekar. 
Däremot har hon en väninna som har ångest över sin storlek och som skäms när hon ska 
handla kläder (8). 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

• Hur gammal är du? 
• Vilken storlek brukar du ha (44-54)? 
• Hur lång är du? 
• Vart bor du? 
• Hur ser du på övervikt kopplat till plus size-kläder? 

 
Allmänna frågor om plussize 
 

• Hur länge har du handlat kläder i större storlekar?  
• Hur ser du på utbudet av plus size kläder?  
• Anser du att det finns skillnader mellan vanligt sortiment och plus size när det 

kommer till utbud? 
• Vilka egenskaper är viktiga hos ett plagg för att du ska vilja köpa? 

 
Motiv 
 

• När kommer du på att du vill handla kläder? 
• Vad är din inställning till att shoppa kläder? 
• Av vilka anledningar brukar du handla kläder? 
• Vilka känslor brukar du känna gällande shopping?  

 
Köpprocessen 
 

• Hur ser din process ut när du ska handla kläder? Beskriv gärna. 
• Brukar du söka information innan du tar ett beslut om plagget? 
• Jämför du alternativ i olika butiker med varandra? 
• Hur lång tid brukar du vilja spendera i en butik när du ska handla kläder?  
• Vilka faktorer påverkar dig när du ska bestämma dig för att köpa ett plagg? 
• Vad upplever du för känslor efter ett köp?  

 
Butiksmiljö och lojalitet 
 

• Hur väljer du vilken butik du ska besöka när du ska inhandla kläder i butik?  
• Har du butiker som du tycker mer om? Varför? 
• När känner du dig nöjd efter ett besök i butik?  
• Vad får dig att vilja besöka en butik igen? 
• Hur är en behaglig butiksmiljö för dig? 
• Hur är en mindre behaglig butiksmiljö för dig? 
• Upplever du att butiksmiljön skiljer sig åt mellan vanligt sortiment och plus size-

sortiment?  
• Hur upplever du att du blir bemött av butikspersonal? 
• Tror du det skiljer sig mellan vanligt sortiment och plus size sortimentet? 
• Hur påverkar butiksattribut såsom musik, ljussättning och lukt dig när du ska handla 

kläder i butik? 
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Följfrågor som kan appliceras: 
 

• Motivera? 
• Hur tänkte du då? 
• Vill du utveckla? 
• Hur känner du kring det?  
• Varför? 
• Hur menar du angående….?  
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