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Abstract
It is predicted that in a near future physical retailers will be extinct. The reason for this
prophecy is believed to be the fast growing e-commerce. The range of products is increasing
and more consumers are turning to retailers within e-commerce to satisfy their needs for
fashion products. In spite of the increasing e-commerce there are studies that demonstrate that
as much as 90 percent of the actual purchases still take place in physical stores. But even if
the actual purchase still occurs within the physical commerce the physical stores still struggles
with high labour costs and weak profitability.
Since the physical commerce stands in for an uncertain future this study aims to examine
female consumer behaviour and which marketing activities that is preferred, this in relation to
the physical fashion stores. We also examine female consumer behaviour from a generational
perspective. The results from the study can be advantageously used by companies to ensure
their future and survival against the predicted extinction of physical retailers. In order to
examine this topic we use Kotler and Keller’s communication mix together with theoretical
framework AIDA, which represent the stages a consumer go through before making an actual
purchase.
Empirical material has been gathered through questionnaires published on the Internet. Of the
total 506 respondents 479 of them fitted our sample and were able to be analysed. Through
the questionnaires result together with an analysis using the statistical data software SPSS we
can demonstrate both differences and similarities in consumer behaviour between generations.
In our study it is clear that communication methods with associated marketing activities, that
take place within the actual physical store, create a positive experience that are both preferred
by the female consumers and lead them to purchase regardless generation.
This research paper is written in Swedish.
Keywords: Consumer behaviour, Physical fashion stores, AIDA, Generations, Personal
service
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Sammanfattning
Inom en snar framtid förutspås en massiv butiksdöd för de fysiska modebutikerna.
Anledningen till denna profetia tros vara den snabbt växande e-handeln. Utbudet av produkter
har blivit allt större och allt fler konsumenter använder e-handel för att tillgodose sina behov
av modevaror. Trots en ökad e-handel finns det undersökningar som visar att hela 90 % av de
faktiska köpen fortfarande sker i fysiska butiker. Även om de faktiska köpen till stor del sker i
fysiska butiker tampas fysiska butiker ständigt med höga personalomkostnader och dålig
lönsamhet.
I och med att fysiska modebutiker står inför en osäker framtid syftar denna studie till att
undersöka kvinnligt konsumentbeteende samt vilka marknadsföringsaktiviteter som
prefereras, detta i relation till fysiska modebutiker. Vi studerar även kvinnligt
konsumentbeteende utifrån ett generationsperspektiv. Studiens resultat kan med fördel
användas av företag för att stärka sin framtid och överleva den förutspådda butiksdöden. För
att studera detta använder vi oss av Kotler och Kellers kommunikationsmix samt ramverket
AIDA som representerar de olika steg som en konsument går igenom innan ett köp.
Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning publicerad på internet. Av
totalt 506 svarande respondenter kunde 479 av dessa räknas till vårt urval. Genom
enkätundersökningens resultat samt en analys via det statistiska dataprogrammet SPSS kan vi
påvisa både skillnader och likheter i det kvinnliga konsumentbeteendet mellan olika
generationer. Tydligt framkommande i vår studie är att kommunikationssätt, med tillhörande
marknadsföringsaktiviteter, som sker i fysiska butiker skapar en positiv upplevelse som både
prefereras och leder kvinnor till köp oavsett generation.
Nyckelord: Konsumentbeteende, Fysiska modebutiker, AIDA, Generationer, Personlig
service
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1 Inledning
Denna studie behandlar kvinnligt konsumentbeteende vid köp av modevaror i fysiska butiker.
Detta inledande kapitel introducerar ämnet konsumentbeteende och den problematik som de
fysiska modebutikerna står inför. I problembakgrunden presenteras tidigare forskning som
mynnar ut i en problemdiskussion. Därefter avslutas kapitlet med problemformulering,
studiens syfte samt avgränsning.

1.1 Introduktion
Den svenska marknaden står inför en massiv butiksdöd. Fysiska butiker förutspås nå sin topp
år 2016 för att sedan året efter ställas inför stora utmaningar och förändringar (Åkesson,
2016). Denna massiva butiksdöd är enligt Hofbauer (2016) redan påtaglig för marknaden då
flera fysiska modebutiker har tvingats stänga ner och många kämpar dagligen med
lönsamheten. Att fysiska butiker hamnat i denna situation tros bland annat bero på ökad
konkurrens ifrån e-handelns kraftiga tillväxt (Åkesson, 2016).
Sverige är det land i Norden där befolkningen spenderar mest pengar på konsumtion via ehandel, mer än en tredjedel av alla svenskar handlar på internet minst en gång i månaden och
sex av tio svenskar handlar på internet minst en gång i kvartalet. Utvecklingen av e-handeln
har även lett till att svenskar inte längre enbart handlar av svenska företag utan även e-handlar
från internationella företag, något som också bidrar till en ökad konkurrens för fysiska
butiker. De varor som svenskar konsumerar allra mest via e-handel är modevaror så som
kläder och skor, hela 40 % av den svenska befolkningen konsumerade modevaror likt dessa
under 2014 (PostNord, 2016). Undersökningar visar även att det finns demografiska
skillnader som har betydelse för konsumtion. Yngre och äldre konsumenter konsumerar olika
mycket samtidigt som konsumentbeteendet mellan män och kvinnor skiljer sig. När det gäller
konsumtion via e-handel konsumerar exempelvis kvinnor kläder och sportartiklar i en högre
grad än vad män gör (Carlsson & Fredin 2013).
Även om e-handeln ständigt ökar finns det undersökningar som visar att 90 % av de faktiska
köpen fortfarande sker i fysiska butiker (Handelstrender, 2015). Liu, Burns och Hou (2013)
påvisar att fysiska butiker har styrkor och fördelar som e-handelsföretag inte har möjlighet att
nyttja. I fysiska butiker finns möjligheten att prova, känna och se produkter på ett annat sätt
än i en webbutik. Fysiska butiker kan även erbjuda en annan typ av personlig service än vad
e-handeln kan, vilket är något som uppskattas av konsumenter (Liu, Burns & Hou, 2013).
Trots att de faktiska köpen till stor del sker i fysiska butiker och att de har fördelar gentemot
e-handeln tampas fysiska butiker med svårigheter som e-handeln inte ställs inför på samma
sätt. En svårighet och ett ekonomiskt problem som de fysiska butikerna ställs inför är
exempelvis höga arbetsomkostnader, vilka ofta överstiger 20 % av den totala försäljningen
(Haas & Kenning, 2014).
Med anledning av att merparten av de faktiska köpen sker i fysiska butiker är det av intresse
att studera vad konsumenter uppskattar med denna handelsform. Denna studie syftar därmed
till att undersöka vad som lockar konsumenter att handla i fysiska modebutiker. Detta för att
kunna avgöra hur fysiska modebutiker bör fördela sina resurser. Genom att studera vilka
aktiviteter som är prefererade av konsumenter ökar utsikterna för att fysiska modebutiker ska
kunna behålla sina marknadspositioner.
5

1.2 Problembakgrund
För att fysiska modebutiker ska finnas kvar på en alltmer konkurrensutsatt marknad är det av
stor viktigt att anpassa sig och fördela resurser på ett effektivt sätt. För att lyckas med detta
måste
modebutiker
inneha
kunskap
om
konsumentbeteende
samt
vilka
marknadsföringsaktiviteter som är prefererade.
1.2.1 Konsumentbeteende
Konsumentbeteende är något som studerats under en lång tid. Ända sedan 1970 har det
enligt Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi (2006) funnits flera olika strategier, grundade
på konsumentbeteenden, som företag använt för att attrahera konsumenter till konsumtion.
Författarna hävdar att den övergripande strategin på 70-talet var att attrahera konsumenter
genom produkter med hög kvalitet och utmärkande funktioner. På 90-talet var varumärke och
pris betydande faktorer och i början av 2000-talet låg fokus på kundservice, information och
leverans. Mascarenhas, Kesavan och Bernacchis (2006) studie ställer sig emot forskningen
som presenteras av Bauer, Kotouc och Rudolph (2011) och menar att sådana attribut och
faktorer inte längre är något som skapar urskiljande attraktion då konsumenter numera tar
dessa för givet. Istället för att satsa på fysiska marknadsaktiviteter och attribut rörande
exempelvis pris och kvalitet har marknadsföringschefer skiftat fokus till att skapa värde och
en kundupplevelse. Bauer, Kotouc och Rudolphs (2011) studie visar att kunder attraheras av
känslomässigt engagemang.
Då företag har börjat fokusera på att skapa värde genom kundupplevelse för att möta kundens
behov och efterfrågan syns en ökning av verktyget TCE, vilket står för Total Customer
Experience (Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006). Verktyget TCE tillsammans med
kunders preferenser används av företag för att skapa varaktig kundlojalitet, vilket i litteraturen
benämns som LCL, Lasting Customer Loyalty (Ibid).
TCE: it is a totally positive, engaging, enduring, and socially fulfilling
physical and emotional customer experience across all major levels of one’s
consumption chain and one that is brought about by a distinct market
offering that calls for active interaction between consumers and providers.
(Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006, s.399)
I en butik och under en köpprocess finns det många intryck för konsumenten att ta till sig.
Dessa intryck kan vara avgörande både för konsumentens vilja att köpa något samt även för
valet av produkt (Bauer, Kotouc & Rudolph, 2011). Trots att konsumenten kan uppfatta alla
dessa intryck påvisar författarna att det främst är sortimentets prisnivå, presentation, kvalitet
och variation som leder kunden till att genomföra ett köp. Dessa fyra dimensioner avgör
huruvida kunden kommer återvända efter sitt besök då kunden fastslår hur attraktivt den
upplevde sortimentet (Ibid). I Kök och Fishers (2007) undersökning, gjord på en stormarknad
i Nederländerna, hävdar författarna att konsumentens köpbeteende dock kan vara svårt att
analysera. Konsumentens vilja att spendera kan vara flyktigt och variera mellan olika
produktkategorier. Enligt undersökningen är konsumenter i vissa fall villiga att välja ett
substitut och i andra fall inte. Beslutet påverkas av flera olika omständigheter. På grund av
detta är det viktigt för aktören att lära känna sin kundkrets på ett plan där det finns möjlighet
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att avläsa vilka dessa omständigheter är. Med kunskap om dessa omständigheter är det
möjligt att analysera vart man potentiellt riskerar att förlora kunder och hur man förhindrar ett
sådant utfall (Kök & Fisher, 2007).
Inom ämnet konsumentbeteende har det gjorts undersökningar som påvisar att konsumenter
fortfarande föredrar att handla i fysiska butiker (Handelstrender, 2015). Liu, Burns och Hou
(2013) hävdar att det är på grund av möjligheten att titta, höra, lukta och känna på
produkterna. Detta anses vara särskilt betydelsefullt då produkterna är av högre prisklass.
Studien visar även att konsumenter som konsumerar lyxprodukter föredrar att handla i fysiska
butiker före webbutiker. Detta på grund av att en webbutik inte alltid gör produkterna rättvisa
när det gäller både estetiska och funktionella aspekter. Liu, Burns och Hou (2013) fortsätter
att påvisa att det finns ytterligare faktorer så som säkerhet, upplevelse och kundservice som
gör att konsumenter av lyxprodukter föredrar att handla i fysiska butiker. Att handla i fysiska
butiker ger en ökad känsla av säkerhet när det gäller kreditsäkerhet, produktkvalitet och
leverans. Liu, Burns och Hous (2013) studie visar att upplevelsen i fysiska butiker är
avgörande då den ses som en underhållande aktivitet. Denna underhållande aktivitet innefattar
den betydande faktorn personlig service. Fysiska butiker kan använda sig av personlig service
som hjälp vid beslutsfattande och sökande bland ett företags produkter och ses som en stor
fördel då det är mycket uppskattat av konsumenter (Ibid).
Trots skillnader mellan olika försäljningskanaler finns det faktorer som är gemensamma för
samtliga kanaler och därmed påverkar konsumenters köpbeteende oavsett kanal. Personliga
shoppingattityder, internetanvändande, livsstil och demografiska egenskaper som kön, ålder
och inkomst är något som påverkar en konsument och dess köpbeteende (Farag, Schwanen,
Dijst & Faber, 2007). I en studie av Rocha, Hammond och Hawkins (2005) påvisas äldre
konsumenter vara mer kräsna än yngre när det gäller produktens fysiska attribut. När unga
konsumerar modevaror värdesätter de andra faktorer gällande identitet, dessa faktorer
inkluderar bland annat elegans, mod och skönhet. Denna unga kundgrupp är även väl
medveten om livsstilsvariabler som kvalitet, exklusivitet och modegrad. Författarna påvisar
att det även kan vara skillnader inom de demografiska faktorerna, exempelvis mellan
konsumenter av samma kön och ålder.
1.2.2 Marknadsföringsaktiviter
Marknadsföring och dess tillhörande aktiviteter är idag en grundläggande aktivitet för de
flesta företag då marknadsföringens syfte är att kommunicera med konsumenter och nå ut
med budskap (Kotler & Keller, 2016). Marknadsföringens relevans påvisas av Peattie och
Notley (1989) som likt flera forskare hävdar att marknadsföring är företaget i sin helhet, sett
ur konsumentens ögon. Konsumenter tar till sig budskap genom flera olika
marknadsföringsaktiviteter, vilket gör det fördelaktigt för företag att använda sig av flera
aktiviteter (Kotler, 1999a). Kotler och Keller (2016) skapar med hjälp av sin
kommunikationsmix en övergripande bild av hur olika marknadsföringsaktiviteter kan
användas ihop. Några av de aktiviteter som Kotler och Keller (2016) nämner i sin
kommunikationsmix är reklam, säljfrämjande aktiviteter, events och upplevelser,
marknadsföring på internet och på sociala medier, mobil marknadsföring, direktreklam samt
personlig service.
Reklam är en av de vanligaste aktiviteterna där budskap presenteras via tryckt media, radio,
TV, telefon samt internet. Företag kan även använda direktreklam för att kommunicera direkt
mot eller med specifika konsumenter (Kotler & Keller, 2016). För att nå konsumenter och
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marknadsföra olika budskap kan företag även använda sig av internet och sociala medier.
Sociala medier är enligt Carlson och Lee (2015) plattformar vilka möjliggör globala
samarbeten och är ett sätt för användare att dela olika typer av innehåll. Några av de
vanligaste och mest kända sociala medier är Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest,
Twitter (Carlslon & Lee, 2015) samt Snapchat (IIS, 2015). Carlson och Lee (2015) menar att
användning av marknadsföring på sociala medier ger företag oändliga möjligheter att nå och
kommunicera med befintliga och potentiella kunder. Det finns flera kopplingar mellan sociala
medier, socialt nätverkande, marknadsföring och upprätthållande av kundrelationer vilket
resulterar i att det blir alltmer viktigt för företag att kunna hantera marknadsföring via sociala
medier (Ibid). Internetstiftelsen i Sverige skriver i sin rapport Svenskarna och internet 2014
att hela 64 % av befolkningen kontinuerligt använder sociala medier (Findahl, 2014).
Rapporten presenterar även att olika sociala medier är prefererade av olika åldrar och
generationer (IIS, 2015). Vidare hävdar Carlson och Lee (2015) att milleniumgenerationen,
vilka även kallas generation Y (Parment, 2013), är den första generationen någonsin att
spendera mer tid på internet än att titta på TV. För denna generation är användandet av teknik
naturlig och majoriteten av kommunikation sker via internet. Användning av sociala medier
ökar bland yngre personer men växer även i popularitet inom äldre generationer (Carlson &
Lee, 2015). Marknadsförare som går från traditionell marknadsföring till marknadsföring på
sociala medier möter en stor kontrast i sitt arbete eftersom konsumenter numera kan kontakta
företag på ett annat sätt än tidigare. Vid traditionell marknadsföring har kommunikationen
främst gått åt ett håll, från företag till mottagare, och en utmaning har alltid varit att nå ut till
konsumenterna på rätt sätt. Användning av sociala medier möjliggör att kommunikation kan
transporteras åt båda håll vilket underlättar för marknadsförare att få en större förståelse för
sina kunder och på så sätt lättare når ut med sitt budskap (Ibid). Olika plattformar associeras
med olika saker och personer, vilket resulterar i att det är viktigt att välja den som är närmast
produkten och företaget (Schulze, Scholer & Skiera, 2015).
För att öka engagemang och respons från marknadens konsumenter kan företag använda sig
av säljfrämjande aktiviteter. Dessa aktiviteter innefattar olika priserbjudanden som kampanjer
och kuponger, vilka har syftet att öka försäljningen samt uppnå ett önskat försäljningsresultat
(Gilbert & Jackaria, 2002). Kundklubbar och medlemskort kan också användas som
säljfrämjande aktiviteter genom att kunderna i samband med sina köp samlar poäng som vid
ett framtida köp resulterar i ett priserbjudande. Genom att använda olika typer av kuponger,
kampanjer och priserbjudanden kan konsumenter planera sina inköp samt lockas till att handla
mer än tänkt. På så sätt skapas fler försäljningstillfällen (Yoon Kin Tong, Piew Lai & Fa
Tong, 2012).
Ytterligare en kommunikationsaktivitet som syftar till ökad försäljning är personlig service.
Denna service innebär en interaktion mellan försäljare och potentiell kund. Försäljarens syfte
med denna interaktion är att marknadsföra en eller flera produkter för att få konsumenten att
genomföra ett köp (Kotler & Keller, 2016). Denna typ av marknadsföring och försäljning kan
innebära ett flertal olika moment beroende på situation och konsumentens önskemål.
Personlig service innebär enligt Haas och Kenning (2014) att en butikssäljare för en
diskussion med kunden gällande inköpsproblem, funderingar, produktinformation,
produktegenskaper, fördelar och nackdelar samt möjliga produktalternativ. Personlig service
handlar om att se den individuella kunden, ge anpassad service, vägledning och hjälp för att
tillgodose kundens behov och önskemål, samtidigt som den personliga servicen har syftet att
generera försäljning. För ett flertal återförsäljare är personlig service en kritisk fråga och ett
problem. Detta med anledning av att personlig service kräver butikspersonal som kan
tillgodose kunder med service. Att ha tillräckligt med personal i en butik för att kunna
tillgodose kunder med personlig service innebär en stor kostnad för företag (Ibid). Personlig
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service kan enligt Tafesse (2016) även erbjudas till konsumenten genom alternativa former av
kommunikation, såsom via events och tillfälliga upplevelser. Dessa upplevelser utformas
originellt genom både interaktiva och engagerande aktiviteter för att skapa uppmärksamhet
och genererar en djupare involvering från konsumenten. Dessa aktiviteter kan till exempel
vara pop-up butiker, kundtävlingar, engagemang vid branschmässor och sponsring av andra
upplevelser som konsumenten får ta del av (Ibid).
Utöver Kotler och Kellers (2016) kommunikationsmix finns det ytterligare aktiviteter som har
påverkan på marknadsföring inom modebranschen. Ett verktyg som tidigare påvisat betydelse
är Visual Merchandising som syftar till att attrahera konsumenten till de fysiska butikerna
samt engagera och motivera till ett slutgiltigt köp (Opris & Bratucu, 2013). Visual
Merchandising definieras av Gudonavičienė och Alijošienė (2015) som konsten och
kunskapen att presentera produkter på ett tilltalande sätt med en betoning på
kundkommunikation via bilder och varupresentation. Visual Merchandising kan ses som en
kombination av butiksexteriör vilket innefattar skyltfönster, fasad och butikslokaler
tillsammans med inre faktorer som skyltar, layout, presentationsteknik, rekvisita och
omgivningsförhållanden där de olika elementen och funktionerna inkluderas (Ibid). Enligt
Banerjee och Yadav (2012) utgör Visual Merchandising en omfattande och viktig del i
köpprocessen då presentationen inne i butik avgör kundens vilja att stanna eller lämna butiken
inom loppet av 30 sekunder. Därmed är det viktigt att samtliga delar av butiken är visuellt
genomtänkta för att skapa en lämplig miljö och en tilltalande atmosfär. Banerjee och Yadav
(2012) menar att Visual Merchandising triggar konsumentens köpbeteende och på den
konkurrenskraftiga modemarknaden med allt fler identiska produkter är layout samt
presentation vitala attraherande faktorer. Väl genomförd Visual Merchandising stödjer
konsumenten i att skapa ett begär som i förlängning även skapar ökade
försäljningsmöjligheter för företag (Ibid).
Inom modebranschen har det även påvisats att marknadsföring via offentliga personer som
exempelvis kändisar (Carroll, 2008) och bloggare har stor påverkan på konsumenter
(Uzunoglu & Kip, 2014). Bloggportaler har idag blivit ett forum för att sprida information
(Wang, Hsu, Huang & Chen, 2015), samt för att öka företags inflytande på marknaden
(Uzunoglu & Kip, 2014). Det är vanligt att företag använder offentliga personer som
exempelvis bloggare (Uzunoglu & Kip, 2014) i kampanjer för att skapa associationer och
uppmärksamhet (Carroll, 2008). Offentliga personer används även som en del av företagens
marknads- och kommunikationsprocess för att sprida budskap och marknadsföra produkter
(Uzunoglu & Kip, 2014). Marknadsföring via offentliga personer kan med fördel användas
vid lansering av ett nytt varumärke, för att skapa en bättre image och användas vid globala
kampanjer. En nackdel med att använda offentliga personer inom marknadsföring är att det är
mycket kostsamt. (Carroll, 2008).

1.3 Problemdiskussion
Kotler (1999a) menar att det på senare tid har blivit alltmer viktigt att lyssna på sin kund,
identifiera så kallade ledtrådar och precisera budskapet i förhand utefter dessa. Kotler (1999a)
hävdar fortsättningsvis att det är viktigt att sortera ut de viktigaste av de ledtrådar som kan
utläsas från konsumenterna på marknaden. Att tillhandahålla marknadsavdelningen med
värdefulla ledtrådar om konsumenters preferenser sparas dyrbar tid vilket ses som en fördel
inom marknadsföring (Ibid). Utifrån detta dras slutsatsen att det är viktigt för fysiska
modebutiker att inneha kunskap om konsumeters preferenser för att fortsätta vara lönsamma.
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Det finns studier som påvisar att ett flertal faktorer påverkar konsumentens köpbeteende
oavsett försäljningskanal. Två generellt betydande demografiska faktorer som påverkar
köpbeteende hos en konsument är kön och ålder (Farag et. al., 2007). Kvinnor och män
attraheras av olika saker när de konsumerar modevaror, därmed bör olika kön studeras för sig
då de kan resultera i mer specifik kunskap. Fysiska attribut som material, passform och
komfort är ett exempel på sådant som är viktigare för kvinnliga konsumenter än för manliga.
Även äldre och yngre konsumenter skiljer sig åt gällande vad som prefereras vid ett köp av
modevaror. Därmed är det fördelaktigt att studera olika kön i åldersgrupperingar för att få
kunskap om en mer specifik målgrupp (Rocha, Hammond & Hawkins, 2005).
Historiska studier visar att företag har koncentrerat sig på olika marknadsaktiviteter för att
attrahera konsumenter med olika köpbeteenden för att generera försäljning. Mascarenhas,
Kesavan och Bernacchis (2006) studie visar att grundläggande faktorer som pris och kvalitet
inte längre är avgörande för att attrahera konsumenter och generera försäljning. Detta är något
som Bauer, Kotouc och Rudolph (2011) motsäger i sin studie då de hävdar att dessa faktorer
fortfarande är avgörande för konsumenters köpintention. Yeoman (2013) påvisar i sin tur att
pris fortfarande har betydelse men att prisskillnader idag är en naturlig del av köpprocessen
som nästintill sker i konsumentens undermedvetna. Vidare hävdar Yeoman (2013) att pris
måste kombineras med andra icke-prisrelaterade faktorer för att konsumenten ska välja att
konsumera. Då konsumenters preferenser har ändrats över tid är det något som behöver
studeras kontinuerligt. I dagsläget kämpar fysiska butiker med lönsamhet och överlevnad,
detta är något som kan vara ett exempel på ett förändrat konsumentbeteende. Där av kan det
vara av betydande vikt att undersöka dagens konsumentbeteende då fysiska butiker spås stå
inför en massiv butiksdöd.

1.4 Problemformulering och syfte
Konsumenter kan ofta välja om de vill köpa en specifik modevara i en fysisk butik eller via ehandeln. På grund av detta är det viktigt för fysiska butiker att urskilja sig och skapa ett
intresse och begär hos konsumenten som inte är direkt kopplat till den specifika produkten.
Genom marknadsföringsaktiviteter kan fysiska butiker skapa tilläggs- och värdeskapande
tjänster som kan generera konkurrensfördelar vilka bör vara svåra för e-handeln att imitera.
I denna studie ligger fokus på aktiviteter och upplevelser som gynnar köp i fysiska butiker.
Detta för att stärka butikshandelns framtid på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Då
tidigare studier har visat skillnader i köpbeteende mellan olika kön och åldrar har denna studie
syftet att undersöka detta vidare. Mer specifikt tittar studien på hur olika kommunikationssätt
och marknadsföringsaktiviteter uppfattas av kvinnliga konsumenter. Syftet med denna studie
är att bidra med kunskap om kvinnligt konsumentbeteende. Resultatet av studien kan även
användas för att assistera företag med att uppdatera och utveckla sin marknadsföringsmix.
Detta för att anpassa aktiviteter för nuvarande och framtida kunders preferenser.
Frågeställning: Vilka marknadsföringsaktiviteter är prefererade av kvinnliga konsumenter och
leder till köp i fysiska modebutiker?
Underfråga: Skiljer sig konsumentbeteendet och preferenserna mellan kvinnor tillhörande
olika generationer?
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras teorier gällande konsumentbeteende och köpprocesser med
utgångspunkt ur E. St. Elmo Lewis ramverk AIDA, detta ramverk används av företag för att
nå ut med budskap. Kapitlet avslutas med en presentation av olika generationer och teorier om
allmänna karaktärsdrag och köpbeteenden hos dessa. Referensramen utgör en grund till
datainsamling samt analys av insamlad data.

2.1 AIDA
För att leda konsumenten till att bli en betalande kund krävs effektiva budskap från företaget.
Ett känt standardiserat verktyg som används i stor utsträckning för att skapa sådana budskap
är AIDA (Kotler & Armstrong, 2014). Detta verktyg är trott att vara det äldsta för
marknadsföring och kan med fördel appliceras på all form av marknadsföring (Rehman,
Javed, Nawaz, Ahmed & Hyder, 2014). AIDA är en akronym för de engelska orden:
Attention, Intrest, Desire och Action (Kotler, 2016) och utvecklades i första hand av E. St.
Elmo Lewis redan år 1898 (Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015). Dessa begrepp kommer
hädanefter benämnas i en svensk översättning som Uppmärksamhet, Intresse, Begär och
Handling. Trots att ramverket AIDA introducerades för över hundra år sedan och har
genomgått ett flertal olika modifikationer förblir grundprinciperna relevanta och intakta
(Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015). AIDA utgör ett ramverk för de faser som
konsumenten genomgår för att fullborda ett köp och därigenom utvecklas till en kund (Kotler,
1999a). Det sker konstant förändringar inom kommunikation och sociala nätverk för att lättare
nå ut med budskap som påverkar konsumenten. Trots detta kommer det alltid krävas att själva
budskapet uppmärksammar konsumenten om produktens existens samt väcker vidare intresse
hos konsumenten. Uppmärksamhet och intresse skapas utifrån den information som
tillhandahålls i förhållande till produktens konkreta möjlighet att möta konsumentens
hypotetiska behov. Dessa steg i ett lyckat budskap skapar ett begär för produkten hos
konsumenten då den hypotetiskt möter behov, önskningar samt intresse och utifrån detta
driver konsumenten till handling (Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015). Ramverket påvisar
att ett företag behöver arbeta tillfredställande mot konsumentens preferenser i samtliga faser
för att på bästa möjliga sätt säkerhetsställa potentiell försäljning (Kotler & Armstrong, 2014).

2.1.1 Uppmärksamhet
Den första fasen konsumenten går igenom är Uppmärksamhet, vilket betyder att företaget
måste uppmärksamma konsumenten på att företaget existerar och vad de kan erbjuda. Detta
sker vanligtvis med hjälp av reklam eller annan marknadsföring (Kotler, 1999a). Denna
process startar kommunikationen med konsumenten och sker enligt Hassan, Nadzim och
Shiratuddin (2015) på en kognitiv nivå. Den kognitiva uppmärksamhet hos potentiella kunder
främjas mest av kombinerad reklam via olika kanaler, tillexempel reklam som sänds ut via TV
och internet. Dessutom upplever konsumenten den information som sprids via olika kanaler
som mer trovärdig (Chang & Thorson, 2004). Kaiser och Song (2009) har studerat hur
konsumenter uppfattar budskap som presenteras i reklam. De presenterar en vanlig fördom
som är att konsumenter stör sig på reklam och uppfattar budskap i reklam negativt. I studien
motsäger författarna detta då dem hävdar att framförallt konsumenter som läser tidningar
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anpassade för kvinnor uppskattar tidningsannonser och även övrig reklam i stor utsträckning
(Kaiser & Song, 2009).
I dagens samhälle är det vanligt att företag använder sociala medier som verktyg för att nå ut
till marknadens konsumenter. Detta i och med att väl genomförd användning av sociala
mediala kanaler kan innebära ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor geografisk grupp.
Denna teori bygger på att funktionen “dela” används av den uppmärksammade konsumenten
som sedan, ur företagets perspektiv, gratis sprider budskapet vidare (Schulze, Scholer &
Skiera, 2015). Teorin definieras av Daugherty och Hoffman (2014) som eWOM och förklaras
som Eletronic Word of Mouth. Författarna påvisar vikten av eWOM som en av de mest
inflytelserika faktorerna inom kundbeteende då den har omfattande påverkan på
konsumentens beslutsfattanden, från att den blir uppmärksammad tills den genomfört och
recenserat köpet vidare till sin omgivning (Ibid). Även om sociala medier är högt förespråkat
inom marknadsföring hävdar många forskare, bland annat Schulze, Scholer och Skiera
(2015), att det kan vara svårt att skapa uppmärksamhet och nå ut med sitt budskap då
respondenterna dagligen blir överrösta med meddelanden från både företag och privata
avsändare.
Ett annat sätt att skapa uppmärksamhet på konsumentens kognitiva perspektiv är genom
igenkänningsfaktorer, vilket oftast sker genom offentliga personer. Konsumenters direkta
köpintention ökar då budskap presenteras i samband med offentliga personer som skapar
positiva associationer hos konsumenten (Koronios, Psiloutsikou, Kriemadis, Zervoulakos, &
Leivaditi, 2016) Konsumenters förmåga att komma ihåg budskap i marknadsföringen
förstärks då det presenteras i samband med personer som konsumenten känner igen (Carroll,
2008). En annan typ av igenkännings-teori är att skapa uppmärksamhet och knyta starka
relationer mellan företag och konsumenter genom sponsring. En vanlig form av sponsring är
att företag väljer att sponsra lag och/eller event som konsumenten har ett externt intresse för
(Koronios et. al., 2016). Ytterligare en aktivitet för att fånga konsumentens kognitiva
uppmärksamhet är genom fysiska attribut som kommer i direkt kontakt med konsumenten.
Detta kan exempelvis skapas genom visuella budskap i samband med den fysiska butiken, så
som butiksentrén samt skyltning, vilket benämns enligt Banerjee och Yadav (2012) som
Visual Merchandising. En slutgiltig teori som Yoon Kin Tong, Piew Lai och Fa Tong (2012)
presenterar är att säljfrämjande aktiviteter som, kuponger kampanjer och erbjudanden kan ha
en positiv effekt i uppmärksamhetsfasen hos konsumentens köpprocess.
2.1.2 Intresse
När företaget väl fångat konsumentens uppmärksamhet går konsumenten direkt över in i fasen
Intresse. Fasen innebär att konsumenten är uppmärksam men fortfarande skapar ett aktivt
intresse för företagets verksamhet (Kotler, 1999a). Denna aktiva informationssökande process
som fortlöper hos konsumenten sker enligt Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) på en
affektiv nivå. Eftersom denna fas sker på ett känslomässigt plan analyseras mycket av den
information konsumenten redan blivit tillhandahållen i det föregående steget. Eftersom
konsumenten fortfarande håller på att skapa sig en uppfattning och aktivt letar mer givande
information till sitt framtida beslutsfattande är det viktigt att fortsätta med liknande budskap
och aktiviteter (Kotler, 1999b). Teorin om säljfrämjande aktiviteters effekt fortsätter även in i
denna fas. Dessa aktiviteter lockar konsumenten att planera ett köp i just en specifik butik.
Vetskapen om butikers pågående säljfrämjande aktiviteter kan även spridas mellan
konsumenter vilket benämns som klassisk Word of Mouth och kan då agera både
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uppmärksamhets- och intresseskapande för nästa konsument (Yoon Kin Tong, Piew Lai & Fa
Tong, 2012).
Teorin om igenkänning är även applicerbar på intresse-fasen. Andersson och Melén (1959)
talar om modellen The Two-step Hypothesis. Denna modell stödjer vikten av marknadsföring
genom offentliga personer och syftar till den mediala kommunikationsprocessen mellan en
förmedlare och mottagare. Modellen hävdar att det ofta finns en tredje part mellan
förmedlaren och mottagaren som har förmåga att påverka den slutgiltiga mottagaren. Denna
tredje part kallas opinionsbildare och representeras av individer som har förmågan att påverka
andra individer och informella grupper. Opinionsbildaren kan ändra eller skapa ett yttrande
eller inställning till budskapet som förmedlaren sänder ut (Ibid). En tredje part är oftast en
offentlig person och skulle hypotetiskt sett kunna vara dagens bloggare som aktivt engagerar
sina läsare i företagets marknadsföring. Detta stöds av en undersökning gjord 2014 som
påvisar att bloggare har en betydande makt att påverka sina läsare (Uzunoglu & Kip, 2014).
Intresset kan även frodas genom de externa intressen där företaget väljer att involvera sig,
som tidigare exempel om sponsring av idrottslag och event. Event används fördelaktigt av
företagen för att implementera varumärket och sortimentet in i konsumentens vardagliga
miljöer. Dessa typer av aktiviteter där konsumenten på eget bevåg aktivt engagerar sig
resulterar i att konsumenten inte känner sig lika påträngd och vidare motiveras till att fortsätta
integrera med företaget ytterligare (Tafesse, 2016).
2.1.3 Begär och Handling
När konsumenten har samlat tillräckligt med kognitiv och affektiv information av positiv
natur övergår förhoppningsvis uppmärksamheten och intresset till en önskan med ett följande
Begär. Denna fas utgör det första steget som sker på en beteendemässig nivå (Hassan,
Nadzim & Shiratuddin, 2015). En aktivitet som främjar begäret i framförallt impulsköp är
visuella budskap inne i butik, så kallad Visual Merchandising. Detta påvisas i studien utförd
av Gudonavičienė och Alijošienė (2015) som hävdar att en väl genomförd Visual
Merchandising har stor inverkan på konsumenters impulsköp. Författarna hävdar att
skyltfönster, butiksdesign, reklamskyltar, butikslayout och butikens atmosfär är de mest
betydande faktorerna till impulsköp inom modeindustrin.
Begäret kan ofta såväl vara enbart ett resultat av huruvida produkterna i sig är tillfredställande
för konsumenten. Fasen kan dock främjas av sådan god presentation, som benämnd ovan,
samt av personlig service (Kotler, 1999a). Trots att personlig service och engagemang i
konsumentens köpprocess är kostsamt för företaget, både i pengar och humankapital, så visar
studier att tilläggstjänster likt denna är mycket uppskattat och värdefullt för kunderna (Liu,
Burns & Hou, 2013). Liu, Burns och Hou (2013) hävdar att tillfredställande kundservice och
tillmötesgående butikspersonal utgör större del i den attraktion konsumenterna upplever av att
handla i fysiska butiker.
Andra aktiviteter som kan påverka konsumentens potentiella begär är fortsatt koppling till
igenkännings-teori där konsumenten associerar eller identifierar sig med opinionsbildaren
(Andersson & Melén, 1959). Användning av offentliga personer som opinionsbildare kan
alltså vara avgörande för konsumentens köpintention, framförallt om konsumentens
intentioner är kopplade till ett identitetsskapande syfte. Denna typ av intentioner kan även
främjas av den sponsring som företag utför för att skapa uppmärksamhet hos konsumenten.
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Sponsring av exempelvis ett idrottslag har enligt forskning (Koronios et. al., 2016) visat att
den imagen som skapas har en stark positiv effekt på supportrars direkta köpintentioner.
Utöver dessa aktiviteter och faktorer som har påverkan på begäret citerar Gilbert och Jackaria
(2002) kunder som menar att de är främst på grund av olika säljfrämjande aktiviteter som de
har utvecklat sitt slutgiltiga begär till att handla i en specifik butik. Det finns teorier som
menar att genom säljfrämjande aktiviteter handlar konsumenter i butiker de inte handlat i
tidigare, samt att de genomför köp tidigare än planerat, handlar mer än planerat samt att dem
handlat produkter som de tidigare inte handlat (Ibid). Genom att använda olika typer av
kuponger, kampanjer och priserbjudanden kan konsumenter även planera sina inköp vilket
kan resultera i att konsumenten på eget bevåg, i lugn och ro, kan nå begäret utan att någon
direkt vidarekoppling av företaget nödvändigtvis används (Yoon Kin Tong, Piew Lai & Fa
Tong, 2012).
Den fjärde och den slutgiltiga fasen är Handling, där det faktiska genomförandet av köpet
sker. Detta sker endast om konsumenten väljer att tillfredsställa sitt begär (Kotler, 1999a).
Slutfasen sker likt den tidigare fasen på en beteendemässig nivå då konsumenten använder de
tidigare stadierna av informationsgrundade tjänster som företaget tillhandahållit för att ta ett
slutgiltigt beslut och agera (Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015). Denna slutgiltiga fas är
enligt Kotler (1999a) svår att styra och är därmed beroende av utförandet i de tidigare faserna.

2.2 Generationer
Ett vanligt sätt att studera konsumentbeteende är genom att dela in konsumenter i generationer
och analysera dessa. En generation är en grupp människor som är födda i en specifik
tidsperiod och som till följd av detta har upplevt och delat samma eller liknande livshändelser,
vilka har influerat värderingar och attityder (Pentecost & Andrews, 2010; Sullivan &
Heitmeyer, 2008). Att analysera konsumenter utifrån ett generationsperspektiv kan generera
djupare förståelse för konsumenters motivation och engagemang i köp. Det finns teorier som
säger att det som människor upplever i åldrarna 17-24 formar deras köpbeteende, preferenser,
attityder och värderingar vilka förblir desamma livet ut (Parment, 2013). Forskare talar främst
om tre generationer vilka är Baby Boomers, Generation X och Generation Y (Pentecost &
Andrews, 2010). Nu talar man även om Generation Z, en generation som än så länge är för
unga för att ha blivit studerade i samma utsträckning som övriga generationer (Schlossberg,
2016). Det råder delade meningar mellan forskarna gällande hur man ska definiera
åldersspannen på de olika generationerna. Pentecost och Andrews (2010) använder följande
definitioner; Baby Boomers födda 1946-1964, Generation X födda 1965-1975 och Generation
Y födda 1976-1994. Generation Z definieras där av som de som är födda 1995 och senare.
Denna studie använder följande definitioner; Baby Boomers födda 1941-1964, Generation X
födda 1965-1976, Generation Y födda 1977-1994, Generation Z födda 1995 och senare.
Det finns ett flertal teorier gällande hur olika generationer konsumerar. Baby Boomers sägs
börja sin köpprocess med att välja en butik där de vet att de får bra service och sedan gå
vidare i processen genom att med hjälp från personalen välja plagg. Baby Boomers väljer
butik baserat på känslor medan valet av vilken produkt de faktiskt köper grundas i vilket
ändamål produkten kommer användas. Denna generation påstås vara den som värdesätter
personlig service i butiken högst och efterfrågar den mest frekvent (Parment, 2013).
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De olika generationerna sägs värdesätta olika faktorer när de konsumerar modevaror. Baby
Boomers värdesätter kvalitet medan Generation X är mer fokuserade på att hitta moderiktiga
plagg där faktorer som kvalitet och komfort kommer i andrahand. Generation X skiljer sig
ytterligare från Baby Boomers eftersom de genomför fler impulsköp. Trots att Generation X
är intresserade av mode och konsumerar mer impulsivt finns det teorier som säger att den
ännu yngre Generation Y är mer intresserade av mode och handlar ännu mer på impuls.
Utöver att konsumera mer impulsivt konsumerar de även mest frekvent. Generation Y sägs
spendera mer tid i shoppingmiljöer och är därmed den grupp som mest sannolikt kommer
exponeras för tillfälliga korttidserbjudanden och marknadskampanjer (Pentecost & Andrews,
2010).
Både Baby Boomers och Generation Y är många till antalet med stor köpkraft (Parment,
2013). Många forskare har studerat Generation Y och marknadsförare ser dem som en viktig
grupp att förstå och nå ut till (Sullivan & Heitmeyer, 2008). Generation Y anses däremot vara
den generation som är svårast av samtliga generationer att nå ut till. Denna generation är vana
vid att ha ett oändligt utbud att välja på, de är konsumtionsorienterade, ser shopping som ett
nöje och anses vara den första tekniska generationen vilket innebär att de är uppkopplade på
sociala medier och handlar via internet (Ibid). Generation Y handlar på motsatt sätt jämfört
med Baby Boomers då de börjar med att välja produkt istället för butik (Parment, 2013).
I många år har Generation Y stått i centrum för både detaljhandlare och forskning. Nu börjar
fokus riktas mot nästa generation, Generation Z. Dessa personer är födda efter 1995 och
består just nu främst av tonåringar. Denna generation har än så länge inte blivit studerade på
samma sätt som tidigare generationer. Generation Z har växt upp med internet och sociala
medier och är ständigt uppkopplade. Dessa människor anses vara självständiga, har dåligt
tålamod och har alltid bråttom. De vill ha allting, överallt och de vill ha det direkt (Benhamou,
2015).
Generation Z beskrivs som en extrem av föregående Generation Y vilket tyder på att de är
benägna att spendera mer resurser på shopping. Det sägs att denna generation tar shopping till
en ny nivå och de är noggranna med vad de spenderar sina pengar på. De tittar inte bara på
priset utan ser även noga på vad de får för det priset som exempelvis olika servicetjänster. De
besöker fysiska butiker när de har ett problem som behöver lösas, exempelvis att man är
osäker på sin storlek. Det finns teorier om att Generation Z är den generation som har högst
förväntningar och genom att tillfredsställa denna generation kommer även övriga generationer
bli tillfredsställda (Schlossberg, 2016).
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3 Metod
I detta kapitel presenteras studiens metodval samt urval. Vidare förs en diskussion gällande
alternativt genomförande. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur datainsamling och
bearbetning har genomförts.

3.1 Kvantitativ undersökning
Studiens syfte är att bidra med kunskap om konsumentbeteende, specifikt vilka faktorer och
aktiviteter som är prefererade av kvinnliga konsumenter och leder dem till att genomföra köp
i fysiska butiker. För att studera detta har vi valt att kolla på olika marknadsföringsaktiviteter
och kommunikationssätt samt vilka av dessa som är avgörande för konsumentens
köpintentioner. Vi har använt oss av en kvantitativ metod med tillhörande tvärsnittsdesign.
Metoden har använts då den syftar till att samla in data från mer än ett fall. Detta med vidare
syfte att komma fram till kvantifierbar data som sedan kopplas till två eller fler variabler för
att upptäcka olika sambandsmönster. Studien är en empirisk undersökning där vi använt ett
deduktivt synsätt vilket innebär att verkligheten studeras utifrån tidigare teorier (Bryman &
Bell, 2011).
Valet av datainsamlingsmetod föll på enkäter då undersökningen kräver ett brett urval vilket
stärker samt bidrar med substans till vidare antaganden och påvisande. En annan bidragande
faktor till valet av enkäter var att studien syftar till att undersöka respondentens inställning till
specifika aktiviteter. Ett smalt urval respondenter kan lätt resultera i slumpmässiga
antaganden som inte kan bistå en deduktiv undersökning på ett trovärdigt sätt.

3.2 Urval
Då studien syftar till att undersöka populationen kvinnliga konsumenter i Sverige föll urvalet
på kvinnliga modekonsumenter över 18 år. Då vi inte har satt någon övre åldersgräns öppnar
det möjligheten att jämföra eventuella skillnader mellan olika åldrar och generationer.
För att skapa en övergripande bild av denna population under vår begränsade tidsram valde vi
att göra urvalet av respondenter genom ett icke-sannolikhetsurval. Detta medför att resultatet
av denna studie inte är generaliserbart. Mer specifikt har vi använt oss utav ett bekvämlighetsoch snöbollsurval då respondenter har delat enkäten vidare till kvinnor i sin närhet som ingår i
populationen. Valet av population är gjort med anledning av att dessa kvinnor med största
sannolikhet kommer vara aktiva kunder hos modeföretag i många år framöver. Därmed
representerar denna population framtida konsumenter som är viktiga att inneha uppdaterad
information om. Skulle man däremot utföra denna studie i framtiden är det inte troligt att
resultatet skulle bli det samma, vilket indikerar låg reliabilitet för studien. Detta då både
branschens förutsättningar ständigt förändras samt att respondenterna, det vill säga
konsumenterna, kan ändra preferenser trots Parments (2013) teori då han menar att
livshändelserna under åldern 17-24 år präglar konsumentens beteende livet ut. På grund av låg
reliabilitet är det av vikt att kontinuerligt undersöka kvinnligt konsumentbeteende inom
branschen.
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3.2.1 Urvalsfel
Vi är medvetna om att resultatet av denna studie inte kan representera populationen som
helhet. Detta då vi gjort ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att alla i populationen inte
har möjlighet att komma med i urvalet. Anledningen till vald urvalsmetod berodde främst på
begränsad tid för att utföra studien samt på grund av att vi inte haft möjlighet att ta del av
register över populationen. Ytterligare en faktor som kan bidra till urvalsfel är att
undersökningen bestod av webbenkäter. Webbenkäter medför problematiken av
säkerhetsställandet av huruvida alla respondenter tillhör populationen, då vi inte garanterat vet
om respondenten är en kvinna över 18 år. Ytterligare en risk med att använda webbenkäter är
att man enbart når respondenter som har tillgång till internet (Bryman & Bell, 2011).
3.2.2 Felkällor
Ett övergripande problem med självifyllda enkäter är risken för olika typer av felkällor.
Bortfall som kan uppstå vid en enkät med slutna svarsalternativ är att respondenten inte
upplever att något av alternativen är representativt för dennes upplevda känslor eller åsikter.
En annan faktor som kan orsaka bortfall är om respondenten inte förstår eller misstolkar
frågor i enkäten. Detta är en risk i och med att vi inte har möjlighet att assistera respondenten
vid ett potentiellt missförstånd eftersom vi inte kommer närvara vid datainsamlingen.
Felkällor i form av missförstånd och utrymme för tolkningar är minimerade genom en
pilotundersökning. Det finns även en risk att oseriösa respondenter svarar på enkäten och
kanske även fyller i den flera gånger. Risken att respondenter är motvilliga att svara på
enkäten eller inte svarar sanningsenligt rörande deras konsumtionsbeteende existerar. För att
gardera undersökningen mot att denna typ av motvilja är enkäten tydlig med att respondenten
är anonym.
3.2.3 Alternativt genomförande
En alternativ metod för denna studie hade kunnat vara en kvalitativ metod. Detta skulle kunna
innebära användning av fokusgrupper eller djupintervjuer vilket skulle kunna resultera i
oväntade och spontana svar från respondenter. Motiveringar och värderingar undersöks
enklast genom en kvalitativ undersökning och möjliggör en djupare analys. För att inkludera
konsumenters motiveringar och värderingar skulle även en kombinerad undersökningsmetod
användas. Detta skulle innebära att den kvantitativa datainsamlingen kompletterades med en
kvalitativ metod, exempelvis semi-strukturerade intervjuer.

3.3 Genomförande
Utformningen av enkäten baserades på tidigare studier inom området konsumentbeteende och
hölls komprimerad för att maximera antalet respondenter. Samtliga frågor baseras på det
teoretiska ramverket AIDA, frågorna är därmed ställda i syfte att generera information
gällande marknadsföringsaktiviteters påverkan på konsumenters uppmärksamhet, intresse,
begär och handling. För att öka validiteten har frågorna även baserats på utvalda aktiviteter i
Kotler och Kellers (2016) kommunikationsmix samt andra kompletterande aktiviteter
relevanta för modebranschen och studiens syfte.
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Enkätens frågor innehöll stängda svarsalternativ i syfte att vägleda respondenten och inte
riskera att hamna utanför ämnet. För att inte utelämna eller missa respondenters åsikter
innehöll enkätens samtliga frågor även ett öppet svarsalternativ med möjligheten att skriva ett
annat svar än de tidigare angivna. Ett fåtal filterfrågor användes även för att få mer
djupgående svar av respondenter som svarat på en viss fråga, samt för att låta respondenter
hoppa över irrelevanta frågor för personen i fråga. Då studien syftar till att undersöka
kvinnligt köpbeteende innehöll enkäten en fråga där respondenten ombedes ange sitt kön,
detta för att minimera risken att inkludera ogiltiga svar i vår analys. Av samma anledning
innehöll enkäten även en fråga gällande ålder. Åldersfrågan ställdes även i syfte för att kunna
analysera potentiella skillnader och likheter mellan olika generationer.
Enkäten skapades via Google formulär och spred enkäten digitalt via mejl samt Facebook.
Innan den slutgiltiga versionen av enkäten fick spridning utförde vi pilotundersökningar vid
fem olika tillfällen för att optimera enkäten. Med hjälp av test-respondenten som samtliga
hade kunnat ingå i vårt urval fick vi assistans att säkerställa att våra respondenter skulle
uppfatta frågor och svarsalternativ på samma sätt som planerat vid uppbyggnadsprocessen.
Efter samtliga pilotundersökning genomfördes förbättringar för att optimera enkäten. Denna
process upprepades tills test-respondenterna inte hade några invändningar och upplevde
frågor samt svarsalternativ som planerat, därefter offentliggjordes enkäten.
I och med vår valda urvalsmetod uppmanade vi respondenterna att i sin tur vidarebefordra
enkäten efter avslutat deltagande. Detta för att uppnå en större geografisk och demografisk
spridning än om enkäten delats ut i det lokala närområdet. Genom delningen på Facebook
skapades ett positivt snöbollsurval vilket genererade en kraftig spridning och
respondentantalet steg till 506 svarande innan enkäten stängdes ner. För att säkerställa att
respondenterna tillhörde populationen ställdes frågan om de var kvinna eller ej, varpå tio
personer svarade att de inte vad det och togs därmed bort då de inte ingår i urvalet.
Respondenterna ombads även uppge sin ålder, detta för att säkerställa att enbart kvinnor över
18 år togs med i resultatet. Ytterligare 17 respondenter föll bort på grund av att de antingen
var för unga eller att de valt att inte besvara någon av ovannämnda frågor. De respondenter
som slutligen ingick i urvalet uppgick till 479 personer. Denna svarsfrekvens upplevde vi som
genomförbar för kodning samt analys inom det statistiska dataprogrammet SPSS under den
bestämda tidsramen. Kvantiteten data från respondenter genererar även substans och stärker
våra antaganden och påvisande, trots att dessa aldrig kan generaliseras över populationen. I
programmet SPSS har vi tagit fram frekvenstabeller och även korstabeller där vi ställt
preferenser och beteenden i relation till generationerna.
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4 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet av insamlad primärdata samt en analys av
undersökningens resultat. För att fylla studiens syfte och besvara studiens frågeställning
“Vilka marknadsföringsaktiviteter är prefererade av kvinnliga konsumenter och leder till köp i
fysiska modebutiker?” med tillhörande underfråga berörs samtliga frågor från
enkätundersökningen. Resultat presenteras övergripande för hela urvalet samt ur ett
generationsperspektiv. Analysen är gjord utifrån ramverket AIDA.

4.1 Respondenter
I Tabell 4.1.1 visas generationsindelningen och hur många respondenter som tillhör respektive
generation. Då urvalet skedde genom ett bekvämlighets- och snöbollsurval föll det sig
naturligt att fördelningen mellan generationerna inte blev jämt balanserat. Medelåldern
uppgick till 33 år.
1. Tab. 4.1.1 Generationsindelning

Antal
62
277
93
47
479

Generation Z
Generation Y
Generation X
Baby Boomers
Totalt

%
12,9
57,8
19,5
9,8
100

För att få en övergripande bild om huruvida respondenterna handlar impulsivt eller planerat
ställdes en fråga gällande om respondenterna brukar planera sina inköp av modevaror.
Resultatet visar att majoriteten, 63,1 % planerar sina inköp ibland, medan det är jämt mellan
alternativen ja och nej, med 19,1 % respektive 17,8 %.
Genom att ställa svarsalternativen i förhållande till de fyra olika åldersgrupperna kan man
utläsa att svarsalternativet “ibland” dominerar markant hos samtliga generationer. Tabell 4.1.2
visar däremot att det förekommer skillnader mellan de olika generationerna och
svarsalternativen “ja” och “nej”. Hos Generation Y och Generation X är det fler som planerar
sina köp än i Generation Z och Baby Boomers där det är vanligare att köpen inte planeras.
2. Tab. 4.1.2 Planerat köp

Brukar du planera dina inköp av modevaror i
fysiska butiker?
Ja

Nej

Ibland

69,4%
63,9%

62,2%
57,0%

23,7%
14,5% 16,1%

Generation Z

18,8% 17,3%

Generation Y

19,4%

Generation X

17,8%

20,0%

Baby Boomers

19

4.2 Uppmärksamhet
Frågan som visas i tabell 4.2.1 syftar till att undersöka vad som gör kvinnliga konsumenter
uppmärksamma på de varor som de köper i en fysisk modebutik. Resultatet visar att det som
gör kvinnor uppmärksamma är att de ser produkten/produkterna vid ett besök i butiken. Detta
tyder på att det är av stor vikt att locka in konsumenter i butiken, då det är först och främst där
de blir uppmärksamma på varor som de sedan köper. Det alternativ som valdes av näst flest
respondenter är att uppmärksamhet skapas genom sociala medier, vilket skulle kunna vara en
motsats till det dominerade svarsalternativet. Detta med tanke på att sociala medier som
exempelvis Instagram är tillgängligt överallt. Av de som svarat att sociala medier gör dem
uppmärksamma uppger majoriteten att de blir uppmärksammade via Instagram och Facebook
(se bilaga 2). Av de respondenter som angett att de blir uppmärksammade via reklam framgår
det att reklamen når dessa främst via internet följt av tidning och TV (se bilaga 3). Majoriteten
av de som svarat “Övrigt” angav att de blir uppmärksammade av att aktivt söka information
via internet. Svarsfrekvensen på denna fråga uppgick till 99,4 %.
3. Tab. 4.2.1 Uppmärksamhet
Samtliga(genera,oner(inräknade(

Jag(brukar(bli(uppmärksammad(på(de(modevaror(jag(köper...((

Övrigt&

0,70%&

via&event&i&buBk&(VIPOkvällar,&kundkvällar)&

2,40%&

med&hjälp&av&personalen&i&buBken&

5,10%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&i&e?&skylIönster/på&en&skyltdocka&

13,10%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&i&reklam&

10,80%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&på&sociala&medier&

15,70%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&på&en&vän&

12,00%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&på&en&oﬀentlig&person&

6,30%&

då&jag&ser&produkten/produkterna&vid&e?&besök&i&buBken&

33,90%&

0,00%&

5,00%&

10,00%&

15,00%&

20,00%&

25,00%&

30,00%&

35,00%&

40,00%&

Tabell 4.2.2 visar vad som gör kvinnliga konsumenter, tillhörande olika generationer,
uppmärksammade på de modevaror som de köper. Precis som tabellen för samtliga
generationer (tabell 4.2.1) visade kan vi även här utläsa att alla generationer till stor del blir
uppmärksammade på de produkter som de köper i samband med ett besök i en butik. Utöver
den gemensamma och mest förekommande betydande faktorn, att bli uppmärksammad i
butik, skiljer de olika generationerna sig åt.
Av tabell 4.2.2 kan det utläsas att Generation- Z, -Y och X utöver besök i butik till stor del
blir uppmärksammade via sociala medier. De sociala medier som respondenterna angivit att
de uppmärksammas via är främst Instagram och Facebook (se bilaga 2). Baby Boomers skiljer
sig ifrån de resterande generationerna då skyltfönster och skyltdockor är det alternativ näst
flest respondenter valt som betydande faktor som gör dem uppmärksamma.
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Den tredje mest förekommande betydande faktorn till att konsumenterna blir
uppmärksammade skiljer sig något, precis som resterande faktorer, mellan generationerna.
Generation Z blir uppmärksammade via tilltalande reklam, Generation Y då de ser
produkterna på en vän, Generation X via skyltfönster och skyltdockor och Baby Boomers blir
likt Generation Z uppmärksammade av tilltalande reklam. Av de respondenter som angivit att
dem blir uppmärksammade av reklam uppger majoriteten att dem blir uppmärksammade av
reklam via internet, tidningar och TV (Se bilaga 3).
Intressant är även att utläsa att det förekommer betydande skillnader mellan de olika
generationerna när det kommer till att bli uppmärksammad om produkter via offentliga
personer. Vi kan utläsa att 8,5 % av Generation Y blir uppmärksammade via offentliga
personer medan ingen respondent tillhörande Baby Boomers blir uppmärksammade av samma
anledning.
Ytterligare en betydande skillnad kan utläsas när det gäller att bli uppmärksammad via
butikspersonal. 9,5 % av generation Baby Boomers uppger att dem blir uppmärksammade av
de varor som de köper via butikspersonalen medan endast 1,9 % av Generation Z uppger att
dem blir uppmärksammade av butikspersonalen.
Events och upplevelser bidrar till att vissa kvinnor blir uppmärksammade på varor de senare
köper. Det är främst Baby Boomers som uppmärksammas via events och upplevelser i butik,
7,6 % har angett detta alternativ vilket är en stor skillnad mot det övergripande resultatet på
2,4 %.
4. Tab. 4.2.2 Uppmärksamhet, generationsindelat
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4.3 Intresse
För att undersöka vad som skapar intresse hos kvinnliga konsumenter ställdes frågan vad som
får dem att besöka fysiska modebutiker. Tabell 4.3.1 visar att det som skapar intresse för att
besöka fysiska butiker är främst när kvinnor är ute på stan och tänkt strosa runt i flera butiker,
något som är svårt för butiker att påverka och styra över. Att konsumenten planerat att handla
i just en specifik butik är ytterligare något som flera respondenter uppgett skapar intresse för
att besöka butiker. Utöver dessa två aktiviteter är det relativt jämt mellan de flesta övriga
svarsalternativ. Av de som valt sociala medier visar resultatet att det återigen är Instagram och
Facebook som dominerar (se bilaga 4). Intresse som skapas via reklam uppstår från internet
med en svarsfrekvens på 25,6 % följt av tidningar, 24,4 % och TV, 23,5 % (se bilaga 5). De
respondenter som valt “Övrigt” angav främst att de besöker fysiska butiker när de har ett
behov av att handla nya modevaror. Svarsfrekvensen på denna fråga uppgick till 99,4 %.
5. Tab. 4.3.1 Intresse
Samtliga(genera,oner(inräknade(

Jag(brukar(besöka(bu,ker(när...(
Övrigt&

1,30%&

jag&seG&bu0kens&produkt/produkter&på&sociala&medier&

9,50%&

jag&seG&0lltalande&reklam&&

6,30%&

jag&seG&bu0kens&produkter&på&en&webbLshop&

7,40%&
6,70%&

jag&seG&bu0kens&produkt/produkter&på&en&vän&
jag&seG&bu0ken&produkt/produkter&på&en&oﬀentlig&person&

4,70%&

jag&vet&aG&det&är&eG&erbjudande&i&bu0ken&

9,40%&

jag&har&en&rabaGkupong/erbjudande&

9,80%&

jag&har&planerat&aG&handla&i&just&den&bu0ken&

15,50%&

jag&går&runt&på&stan&och&tänkt&strosa&runt&i&ﬂera&bu0ker&

21,30%&

&bu0ken&har&0lltalande&skyl<önster&
0,00%&

8,10%&
5,00%&

10,00%&

15,00%&

20,00%&

25,00%&

Tabell 4.3.2 visar vad som får kvinnor tillhörande olika generationer att besöka fysiska
butiker. Samtliga generationer brukar besöka fysiska modebutiker då de tänkt strosa runt i
flera butiker. En andra anledning till att kvinnor besöker fysiska butiker är på grund av att de
planerat att handla i den specifika butiken som de går in i. Baby Boomers skiljer sig ifrån
övriga generationer då de anger att den näst mest förekommande avgörande faktorn till att de
besöker en fysisk butik eller inte är tilltalande skyltfönster. Detta visar att fysiska butiker kan
skapa ett intresse hos kvinnliga konsumenter genom att arbeta aktivt med tilltalande skyltning.
Den tredje mest förekommande betydande faktorn till att Generation Z och Generation Y
besöker fysiska butiker är att de sett butikens produkt/produkter på sociala medier. Detta
skiljer sig ifrån Generation X som besöker fysiska butiker då dem har en rabattkupong eller
ett erbjudande att utnyttja. Den tredje mest förekommande betydande faktorn till att Baby
Boomers besöker fysiska butiker är däremot då dem sett tilltalande reklam. Av tabell 4.3.2
kan utläsas att det finns skillnader mellan de olika faktorerna och generationerna, man kan
även utläsa att de olika faktorerna inte skiljer sig markant.
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6. Tab. 4.3.2 Intresse, generationsindelat

4.4 Begär och Handling
Frågan som visas i tabell 4.4.1 ställdes i syfte att undersöka vad som skapar ett begär och
leder kvinnliga konsumenter till köp. I linje med tidigare presenterade resultat visar även
denna fråga på vikten av vad som sker i den fysiska butiken. Majoriteten av kvinnorna angav
att deras begär skapas i butiken då de fastnar för en viss produkt. Detta tyder på att produktens
attribut är mycket viktiga för att kvinnliga konsumenter skall genomföra ett köp. Vilket stärks
av svarsalternativet “övrigt” där respondenterna uppgav vikten av bra passform och komfort.
Resultatet tyder även på att många kvinnliga konsumenters köp sker oplanerat. Intressant att
notera är att nästan 19 % uppgav att deras begär skapas i ett tidigare skede och köpet är
planerat. Genom de två mest ifyllda svarsalternativen kan vi göra ett antagande att kvinnliga
konsumenter både planerar och inte planerar sina inköp, vilket även stärks av tidigare resultat
presenterade i figur 4.1 som visar att 63,1 % planerar sina köp “ibland”. Svarsfrekvensen på
denna fråga uppgick till 99,8 %.
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7. Tab. 4.4.1 Begär och Handling
Samtliga(genera,oner(inräknade(

Jag(brukar(genomföra(köp(i(en(fysisk(bu,k(när...(
Övrigt'

0,70%'

jag'sedan'@digare'planerat'miB'köp'

18,80%'

produkten/produkterna'presenteras'på'eB'@lltalande'säB'

12,40%'

jag'får'bra'personlig'service'i'bu@ken'

12,00%'

det'är'kapanjer/erbjudanden'presenterade'i'bu@k'

9,40%'

jag'har'en'rabaBkupong'

10,00%'

jag'fastnar'för'produkten'då'jag'ser'den'i'bu@ken'
0,00%'

36,70%'
5,00%'

10,00%'

15,00%'

20,00%'

25,00%'

30,00%'

35,00%'

40,00%'

Hos samtliga generationer skapas det främsta begäret till ett köp då man befinner sig i en
fysisk butik och ser produkten/produkterna. I tabell 4.4.2 kan man även utläsa att detta begär
som skapas i den fysiska butiken är störst hos Baby Boomers.
Precis som tabell 4.4.1 visar skapas det näst största begäret till ett genomfört köp vid ett
tidigare skede än de begär som skapas i den fysiska butiken. Tabell 4.4.2 visar att detta begär
skapas i olika utsträckning hos de olika generationerna Generation Z är den generation där
flest respondenter svarat att deras köp drivs av att de sedan tidigare planerat att handla i den
fysiska butiken, medan Baby Boomers är den generation vars köp drivs i lägst utsträckning av
tidigare planering.
Ur tabell 4.4.2 kan utläsas att det finns ytterligare skillnader mellan de olika generationerna
och vad som skapar ett begär samt driver dem till köp. Personlig service skapar ett större
begär hos Generation X och Baby Boomers än vad det gör för Generation Z och Generation
Y.
Presentation av varor i butik skapar begär i ungefär lika stor utsträckning i samtliga
generationer. Denna aktivitet är även den tredje mest frekventa valet hos alla
svarande respondenter, och kan därmed ses som en av de mest betydelsefulla faktorerna för
att skapa ett begär. Av tabellen går även att utläsa att erbjudande presenterade i butik samt
erbjudande i form av exempelvis rabattkuponger skapar ett begär hos samtliga generationer.
Begäret skapas hos samtliga generationer, men det förekommer i högsta grad hos Generation
Z.
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8. Tab. 4.4.2 Begär och Handling, generationsindelat

4.5 Kommunikation
För att undersöka vilka kommunikationssätt som är prefererade av kvinnliga konsumenter
ställdes frågan vilka marknadsföringsaktiviteter som konsumenten värdesätter mest.
Respondenten fick välja upp till tre alternativ. De tre aktiviteter som värdesätts av flest
respondenter är kampanjer/erbjudanden, följt av personlig service och sociala medier. Bortsett
från kampanjer/erbjudanden och personlig service visar resultatet att övriga aktiviteter
värdesätts relativt lika. Svarsfrekvensen på denna fråga uppgick till 93,7 %.
Resultaten i tabell 4.5.1 ger en övergripande bild av att aktiviteter som sker inne i butiken
värdesätts högt av kvinnliga konsumenter. Detta påvisar vikten av att skapa en tilltalande och
genomtänkt butiksmiljö. Butiker som riktar sig till kvinnor bör även jobba med olika typer av
kampanjer och erbjudanden, prioritera att presentera varor på ett tilltalande sätt samt ha en
engagerad och serviceinriktad personal.
Utöver dessa aktiviteter visar resultatet däremot att företag inte enbart bör satsa på aktiviteter
inne i butiken. Detta då kvinnliga konsumenter även värdesätter aktiviteter så som sociala
medier och rabattkuponger som företaget skickar ut.
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9. Tab. 4.5.1 Kommunikation

Samtliga(genera,oner(inräknade(

Mest(preferade(marknadsföringsak,viteterna(är...(
Övrigt'

0,20%'

Reklam'

5,20%'

RabaOkuponger'

12,00%'

Presenta@on'av'varor'

12,60%'

Personlig'service'

18,60%'

Kundklubb'

7,80%'

Kampanjer/erbjudanden'

24,10%'

Event'i'bu@k'(t.ex.'VIPHkvällar,'kundkvällar)'

6,70%'

Användning'av'sociala'medier'
0,00%'

12,70%'
5,00%'

10,00%'

15,00%'

20,00%'

25,00%'

30,00%'

Ur tabell 4.5.2 kan utläsas att samtliga generationer med undantaget av Baby Boomers
värdesätter kampanjer/erbjudanden mest, detta då flest respondenter valt denna som en av de
tre marknadsföringsfaktorerna de värdesätter hos företag. Flertalet Baby Boomers prefererar
istället personlig service över kampanjer/erbjudanden. Samtliga tre aktiviteter som Baby
Boomers värdesätter mest är aktiviteter som i regel sker inne i en fysisk butik. Tittar man
däremot på Generation Z och Generation Y ser vi att de värdesätter användning av sociala
medier högre än vad Generation X och Baby Boomers gör, en kommunikationsaktivitet som
kan och oftast sker på andra platser än inne i den fysiska butiken.
Personlig service är en aktivitet som värdesätts i stort omfång av Generation Y, Generation X
och Baby Boomers. Resultatet visar däremot att Generation Z värdesätter presentation av
varor samt andra aktiviteter högre än just personlig service. Resultatet visar även att
Generation Z är den generation som värdesätter presentation av varor högst av alla.
Svarsalternativet “Event i butik” visar på skillnader mellan generationer där vi ser att de två
äldre generationerna, Generation X och Baby Boomers värdesätter detta mer än de yngre
generationerna. Intressant att notera är att reklam är något som prefereras av fler inom
Generation Z och Baby Boomers.
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10. Tab. 4.5.2 Kommunikation, generationsindelat
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5 Diskussion
I detta kapitel förs en diskussion gällande tidigare studier och analysen av
enkätundersökningens resultat. Resultatet diskuteras övergripande samt ur ett
generationsperspektiv och ställs i relation till tidigare forskning.
Farag, Schwanen, Dijst och Faber (2007) menar att konsumenters köpbeteende påverkas av
ett flertal demografiska faktorer, så som kön, ålder och inkomst. Denna teori stöds delvis av
vår undersökning som visar att kvinnligt köpbeteende till viss del varierar mellan åldrar och
generationer. Genom marknadsföringsaktiviteter kan marknadsavdelningen samla in relevant
information om preferenser som kan föras vidare genom företaget, detta kan ses som de
ledtrådar om potentiella kunder som diskuteras av Kotler (1999a). Dessa ledtrådar kan många
gånger vara avgörande eftersom konsumentens köpintentioner är som Kök och Fisher (2007)
nämner, flyktiga och svåra att utläsa.
Resultatet visar att majoriteten av kvinnliga konsumenter genomför köp när de fastnar för
produkten då de ser den i butik. Detta tyder på att kvinnor många gånger inte planerar sina
köp utan istället får kännedom om varan på plats. Vid dessa tillfällen spelar produktens
attribut stor roll för att kvinnor ska fastna för produkten och få begäret att genomföra ett köp.
Detta stärks även av de respondenter som valde svarsalternativet “Övrigt” och uppgav
passform och komfort som viktiga attribut för att genomföra ett köp. Rocha, Hammond och
Hawkins (2005) hävdar att fysiska attribut som passform och komfort är viktigare för äldre
konsumenter, något som inte framkom av vårt resultat. Gällande vikten av bra passform och
komfort är detta inte upp till marknadsföringsavdelningen utan hör till andra delar av
företaget. Däremot kan konsumenten få hjälp att hitta plagg med bra passform och komfort i
butiken genom personlig service.
Visual Merchandising, vilket innefattar presentation av varor i butik samt skyltfönster, är
tillsammans med personlig service övergripande prefererade aktiviteter som både
uppmärksammar samt driver konsumenten till ett genomfört köp. Ytterligare en mycket
prefererad marknadsföringsaktivitet är kampanjer och erbjudanden som presenteras i butik.
Dessa aktiviteter utgör tillsammans den generella butiksmiljön som enligt
enkätundersökningen har stor påverkan för fysiska modebutikers framtid. Samtliga av dessa
aktiviteter visar på att kvinnliga konsumenter uppskattar vad som sker i en fysisk butik samt
sådant som bidrar till en upplevelse. Därmed kan vi se tendenser till att konsumenter
attraheras och värdesätter upplevelse i butik, vilket även stödjer tidigare forskning
(Mascarenhas, Kesavan & Bernacchis, 2006). Studien gjord av Mascarenhas, Kesavan och
Bernacchi (2006) menar att företag har börjat använda sig allt mer av verktyget TCE, Total
Customer Experience, för att skapa värde för konsumenter, detta genom att skapa en
kundupplevelse som kan möta kunders behov och efterfråga. Genom att arbeta med TCE
utifrån kunders preferenser kan företag bidra till en ökad kundlojalitet och där med gynna sin
försäljning.
Det fokus som TCE idag erhåller tror vi beror till en stor del på den konstanta digitaliseringen
som sker inom detaljhandeln. För att motivera konsumenten att fortsätta handla i fysiska
butiker istället för att beställa samma produkt från internet måste de fysiska butikerna
framhäva de fördelarna som fysisk handel faktiskt innebär. Ett butiksbiträde kan analysera
konsumentens beteende inne i butiken och assistera den potentiella kunden i hennes
köpprocess, även då konsumenten inte är medveten om att den saknar någon form av
information eller övertygelse för att genomföra köpet. Då kvinnliga konsumenter prefererar
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personlig service upplever vi att denna tilläggstjänst utgör en stor fördel för den fysiska
handeln då det ofta är en svårighet att erbjuda samma typ av service inom den digitala
handeln. Våra resultat gällande personlig service och dess effekt på köpintentioner stödjer
Liu, Burns och Hous (2013) teori om att tillfredsställande kundservice och tillmötesgående
butikspersonal utgör en större del i den attraktion konsumenterna upplever i att handla i
fysiska butiker. Resultatet av enkätundersökningen visar även att begär till att köpa en eller
flera produkter kan skapas impulsivt i den fysiska butiken. Detta resultat förtydligar vikten av
de marknadsföringsaktiviteter som aktivt pågår inne i butiken och utgör en attraktiv
butiksmiljö. Intressant är dock att utläsa från vårt undersökningsresultat att det inte är alla
upplevelseberikande aktiviteter som är viktiga och prefererade av konsumenter. En upplevelse
som inte alls fått lika stort stöd som andra är den tillfälliga upplevelsen, events.
Resultatet visar även att kvinnliga konsumenter föredrar att strosa runt på stan. I och med
denna traditionella shopping bör det även av denna anledning vara av stort intresse för butiker
att arbeta med tilltalande butiksmiljö och skyltfönster, vilket vår undersökning också visar är
en anledning till att kvinnor besöker fysiska modebutiker. Det traditionella shoppingbeteendet
är inte något som företag direkt kan påverka, men vikten av placering i en lockande
stadskärna eller i ett bra köpcentrum kan där med vara av större vikt för att kvinnor ska vilja
gå en shoppingrunda och strosa i olika butiker. Butikens geografiska plats och kringliggande
butikskoncept bör beaktas eftersom dessa kan bidra till fler besök av konsumenter vars
köpintentioner präglas av ett traditionellt shoppingbeteende. Detta är ett sätt för de fysiska
butikerna att fånga upp de konsumenter som inte alltid planerar sina köp i förhand, vilket är
en omfattande del enligt enkätundersökningen.
Enligt vår undersökning påverkar Visual Merchandising genom att skapa uppmärksamhet,
intresse och få konsumenter att besöka butiker samt har förmågan att skapa ett begär hos
konsumenter. Syftet med Visual Merchandising är bland annat att attrahera konsumenten till
att besöka butiker (Gudonavičienė & Alijošienė, 2015). Bland de konsumenter vi undersökt
har detta inte visat sig vara en av de främsta anledningarna till varför de besöker fysiska
butiker, med undantag av generationen Baby Boomers. Detta kan bero på att dessa
konsumenter inte upplever att butikerna de besöker har tilltalande skyltfönster eller att det inte
är något som påverkar dem markant i beslutet att besöka en butik eller inte. Uppmärksamhet
genom Visual Merchandising skapas främst hos Generation X och Baby Boomers.
Visual Merchandising har däremot en betydande påverkan på samtliga studerade generationer
om konsumenten genomför ett köp. Detta stöds av Banerjee och Yadav (2012) som säger att
väl genomförd Visual Merchandising skapar ett begär hos konsumenten. Dessa författare
hävdar att Visual Merchandising är en betydande faktor till att skapa attraktion för fysiska
butiker vilket stöds av resultatet i denna studie. Väl genomförd Visual Merchandising är inte
bara betydande för att skapa uppmärksamhet, intresse, begär och leda till köp utan är även
mycket prefererat av kvinnliga konsumenter. Intressant att notera är att uppmärksamhet och
intresse att besöka en butik som skapas av Visual Merchandising är större hos de äldre
generationerna medan det är den yngsta Generation Z som värdesätter denna aktivitet minst.
Gudonavičienė och Alijošienė (2015) menar att Visual Merchandising har en stark påverkan
och förmåga att få konsumenter att genomföra impulsköp. Detta är inte något denna studie
undersökt specifikt men vi kan däremot avläsa att majoriteten av respondenter uppger att de
planerar sina köp “ibland”. Av svarsalternativen “ja” och “nej” på samma fråga visade
samtliga studerade generationer utom Baby Boomers att fler respondenter planerar sina köp
än handlar impulsivt. Att inte planera ett köp kan ses som ett impulsköp och med detta
motsäger vårt resultat teorin presenterad av Pentecost och Andrews (2010) som hävdar att
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Baby Boomers är den generation som handlar minst impulsivt. Deras teori menar även att
Generation Y handlar mer impulsivt än Generation X, något som denna studie inte stödjer.
Utöver Visual Merchandising är personlig service en marknadsföringsaktivitet som är mycket
prefererad av kvinnliga konsumenter. Resultatet visar att personlig service är en bidragande
faktor till att kvinnor genomför köp i fysiska modebutiker. Enkätundersökningens resultat
stödjer Mascarenhas, Kesavan och Bernacchis (2006) studie som hävdar att konsumenter
redan i början av 2000- talet värdesatte kundservice och att det var av betydande vikt för
konsumenters attraktion. Våra resultat går även i linje med den studie som Bauer, Kotouc och
Rudolph (2011) gjort, där dem visar på att konsumenter till stor del attraheras av ett
känslomässigt engagemang. Personlig service innebär att butikspersonalen aktivt engagerar
sig och därmed påverkar konsumenten på ett känslomässigt plan.
Genom att studera resultatet från ett generationsperspektiv framgår att det främst är de två
äldre generationerna, Generation X och Baby Boomers som uppskattar personlig service i
butik. Parment (2013) beskriver Baby Boomers som den generation som värdesätter personlig
service i butik mest av alla generationer, något som även vårt resultat indikerar då Baby
Boomers är den enda generation där flest respondenter uppger att de värdesätter personlig
service som en av de tre mest prefererade aktiviteterna. Med hjälp av personal i butik blir
Generation X och Baby Boomers uppmärksammade på varor som de senare köper vilket tyder
på att butikspersonalen bör jobba aktivt med service och försäljning. Dessa två generationer
uppger även att de genomför köp när de får bra personlig service. Tidigare forskning (Haas &
Kenning, 2014) har visat att personlig service är en mycket kostsam aktivitet och att
kostnaden för personalen ofta överstiger värdet av försäljningen. I linje med vårt resultat kan
det vara värt denna höga kostnad, framförallt för företag som arbetar mot en äldre målgrupp.
Detta då personlig service inte bara är prefererat av konsumenter, utan är även något som kan
skapa uppmärksamhet, begär och vara avgörande för att konsumenten ska genomföra ett köp.
Kök och Fisher (2007) hävdar även att många konsumenter är villiga att välja en annan vara
som substitut ifall den ursprungliga varan som ska stilla begäret inte finns tillgänglig vid
köptillfället. Denna typ av ledtråd kan urskiljas med hjälp av personlig service och kan leda
till köp även när konsumentens prefererade vara inte finns tillgänglig.
Kampanjer och erbjudanden tillsammans med andra säljfrämjande aktiviteter som exempelvis
rabattkuponger är marknadsföringsaktiviteter som skapar både uppmärksamhet, intresse och
begär hos kvinnliga konsumenter. Enkätundersökningen visar att kvinnliga konsumenter
prefererar denna typ av marknadsföringsaktiviteter. Resultaten visar att säljfrämjande
aktiviteter har en positiv inverkan på konsumenters uppmärksamhet och köpintention, vilket
stärker teorin presenterad av Yoon Kin Tong, Piew Lai och Fa Tong (2012). Som tidigare
presenterat finns det teorier gällande att säljfrämjande aktiviteter kan bidra till att
konsumenter handlar i butiker de aldrig tidigare handlat i, samt att konsumenter tillsammans
med en säljfrämjande aktivitet så som en rabattkupong tar initiativet att handla mer eller på
impuls (Gilbert & Jackaria, 2002). Denna teori är inget som våra resultat kan stödja då vi inte
valt att studera vart, hur mycket eller vad konsumenterna köper då dem utnyttjar en eller flera
säljfrämjande aktiviteter. Vi kan däremot spekulera i att säljfrämjande aktiviteter skulle kunna
ha denna påverkan på kvinnliga konsumenter. Detta i och med att vi kan se att kvinnliga
konsumenter besöker fysiska butiker då de har möjlighet att ta del av en säljfrämjande
aktivitet samt att kvinnor genomför köp på grund av säljfrämjande aktiviteter. Gällande
huruvida en kvinnlig konsument besöker en ny butik på grund av självfrämjande aktiviteter är
inget vi kan fastslå.
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Generation Y sägs vara den generation som enligt tidigare forskning spenderar mest tid i
shoppingmiljöer och därmed exponeras mest för olika erbjudanden och kampanjer (Pentecost
& Andrews, 2010). Då vår studie inte syftar till att undersöka vilken generation som
spenderar mest tid i fysiska modebutiker kan vi inte ta ställning till om denna teori stämmer.
Det som däremot kan vara intressant att notera är att vår undersökning visar att Generation X
är den generation som blir mest uppmärksammad av olika erbjudanden och kampanjer medan
Generation Z är den generation vars köp till största del är beroende av erbjudanden och
kampanjer presenterade i butik. Vår studie ställer sig därmed emot denna teori. Det vi kan
utläsa av Generation Y och deras förhållande till olika typer av erbjudanden är däremot att de
är den generation vars köp, som i jämförelse med andra generationer, grundas mest i
hemskickade och personliga rabattkuponger.
Offentliga personer har enligt vår enkätundersökning visat ha en förvånansvärt liten påverkan
på konsumenternas beslut i köpprocessen. Även om offentliga personer så som bloggare och
idrottsprofiler, som i det här sammanhanget även kallas opinionsbildare (Anderson & Melén,
1959), har en högre prefererad status bland de yngre generationerna. Hos Generation Z och
Generation Y är opinionsbildarnas påverkan förhållandevis låg. Detta tyder på att
konsumentens köpintentioner inte alls behöver vara direkt sammanlänkade med dessa typer av
opinionsbildare. Uzunoglu och Kip (2014) påvisar att bland annat bloggare har en betydande
makt att påverka sina läsare vilket delvis stämmer enligt våra resultat. Bloggare kan influera
och uppmärksamma konsumenter, framförallt de yngre generationerna, Generation Z och
Generation Y. Däremot upplever vi att det är att gå för långt att säga att de har direkt effekt på
konsumentens beslut att genomföra ett köp.
Tilltalande reklam påvisar däremot en befintlig påverkan, framförallt på de två äldre
generationernas köpprocess. Dessa generationer blir enligt resultatet ofta uppmärksammade
både om butiker och produkter genom reklam. Carrolls (2008) teori om att opinionsbildare
även bidrar indirekt till ett attraktivt sätt att nå ut med budskap samt gör det lättare för
konsumenten att komma ihåg budskapet i reklam kan dock stämma, detta eftersom vi kan
påvisa att tilltalande reklam är ett effektivt sätt att nå ut till konsumenter men det går inte att
fastställa av vilka skäl. Chang och Thorsons (2004) studie hävdar att reklamens budskap når
konsumenter på ett mer effektivt sätt genom att använda olika kanaler som exempelvis TV
kombinerat med internet. Vår studie visar att konsumenter uppmärksammas av reklam via
olika kanaler vilket till viss del stödjer det Chang och Thorson (2004) hävdar. Detta stöds av
att majoriteten av respondenter uppgett att de sett reklam via mer än en kanal. Resultatet
visade även att många konsumenter uppmärksammas av reklam i tidningar, något som Kaiser
och Song (2009) menar är prefererat av kvinnor. Vi kan inte stödja eller motsäga denna teori
då vi inte tittat på vad kvinnors åsikter gällande tidningsannonser. Det vi kan säga är att
reklam presenterad i tidningar är något som når ut till flertal kvinnliga konsumenter. Vår
studie visar även att konsumenter uppmärksammas av reklam via olika kanaler.
Enligt våra resultat kan vi påvisa att dagens konsumenter prefererar företagens användning av
sociala medier. Respondenternas svar visar även att de många gånger blir uppmärksammade
både om butiken samt om produkten via sociala medier. Dessa resultat motsäger den teori
som Schulze, Scholer och Skiera (2015) har om att det är svårt att uppmärksamma
konsumenten genom bruset. Då konsumenter uppmärksammas via sociala medier finns även
en möjlighet att dessa konsumenter delar med sig och där med sprider så kallad eWOM, vilket
Daugherty och Hoffman (2014) talar om i sin studie.
Fysiska modebutiker bör se över möjligheterna att använda sociala medier. Detta eftersom
sociala medier används enligt Sullivan och Heitmeyer (2008) mer än annan media såsom TV
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av de yngre generationerna, framförallt Generation Y. Användning av sociala medier ökar
dessutom bland samtliga generationer (Carlson & Lee, 2015) vilket indikerar att butiker kan
nå ut med budskap till fler konsumenter genom marknadsföring via sociala medier. Våra
resultat stöder även detta med att hävda att användning av sociala medier är en prefererad
marknadsföringsaktivitet av konsumenten. Däremot är detta inte en aktivitet som hjälper den
fysiska handeln att skapa konkurrensfördelar gentemot e-handeln eftersom denna aktivitet kan
användas av samtliga modeföretag oavsett försäljningskanal.
Sammanfattningsvis visar resultatet att det som sker i butiken är viktigt för att kvinnliga
konsumenter ska genomföra köp. Det är av stor vikt för företag att skapa en spännande,
engagerande butiksmiljö då resultatet påvisar att detta är aktiviteter som kvinnor prefererar.
Vidare blir det även viktigt att skapa uppmärksamhet samt ett intresse för butiken som lockar
konsumenter att besöka butiken.
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6 Slutsats
Frågeställning: Vilka marknadsföringsaktiviteter är prefererade av kvinnliga konsumenter och
leder till köp i fysiska modebutiker?
Underfråga: Skiljer sig konsumentbeteendet och preferenserna mellan kvinnor tillhörande
olika generationer?
Denna studie visar att kvinnliga konsumenter över 18 år prefererar ett flertal
marknadsföringsaktiviteter som företag och dess fysiska butiker använder sig av. Resultatet
visar även att marknadsföringsaktiviteter som sker inne i en fysisk modebutik prefereras av en
stor andel kvinnliga konsumenter samt bidrar till genomförda köp. Några av de mest
förekommande prefererade aktiviteter är kampanjer och erbjudanden, personlig service och
Visual Merchandising. Det bör därmed vara av stor vikt att skapa en tilltalande butiksmiljö
som bidrar till en positiv upplevelse då det både prefereras och skapar begär hos kvinnliga
konsumenter.
Vi kan se tendenser att kvinnor tillhörande olika generationer prefererar olika
marknadsföringsaktiviteter, vilket besvarar studiens underfråga. Kvinnor tillhörande olika
generationer har till viss del olika köpbeteende, uppmärksammas, intresseras och skapar ett
begär utifrån olika marknadsföringsaktiviteter. Däremot kan vi även se vissa likheter mellan
generationerna, värt att notera från studien är framförallt likheterna mellan den äldsta och den
yngsta generationen, Baby Boomers och Generation Z. Dessa generationer påvisar liknande
preferenser och beteendemönster trots en stor åldersskillnad.
Utifrån studiens resultat kan vi utläsa potential för modebutiker att påverka sin framtid och
förhindra den förutspådda butiksdöden. Genom att använda sig av prefererade
marknadsföringsaktiviteter som exempelvis personlig service kan fysiska modebutiker
utvinna konkurrensfördelar då detta är något som är svårt för e-handeln att imitera. Fysiska
modebutiker behöver hitta en kommunikationsmix bestående av marknadsföringsaktiviteter
som både är prefererade av kunder, samtidigt som dessa skall vara svåra för konkurrerande ehandelsföretag att imitera.

6.1 Vidare forskning
I föregående kapitel konstaterar vi att dagens konsumenter, oavsett generation eller med
hänsyn till utomstående påverkan, uppfattar personlig service och övrig butiksmiljö som den
största bidragande faktorn till ett genomfört köp i en fysisk modebutik. Dessa
marknadsföringsaktiviteter hävdar konsumenten som de viktigaste för att köpet ska
genomföras i butik och inte via e-handeln. Personlig service och upplevelser kan därför
motiveras som de fysiska butikernas trumfkort gentemot e-handeln, trots att dessa oftast är
aktiviteter som är både tids- och kapitalbetungande för företagen. Eftersom respondenterna i
vår studie fått välja bland olika typer av upplevelseberikande aktiviteter men ändå valt att inte
inkludera alla i sina svar anser vi att man med fördel bör utföra vidare forskning med en
kvalitativ metod. Detta för att närmare kunna undersöka varför dessa skillnader är påtagliga
samt vilka upplevelser man bör fokusera på. Som vi resonerar finns en potentiell möjlighet att
konsumenten numera är mer känslig vid varje enskilt butiksbesök och vill ha en jämn
upplevelse snarare än att bli uppvaktad vid enskilda tillfällen. Denna hypotes behöver däremot
vidare forskning likt den föreslagen för att ha påtaglig substans.
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Vår studie tar även upp likheter och skillnader i konsumentbeteendet mellan olika
generationer med intressanta resultat, däremot kan även här utföras djupare analyser genom
att utföra kvalitativ forskning. Det skulle vara av intresse att ta reda på om sådana likheter och
skillnader som uppstod i vår studie härrör ur generella åldersbeteenden eller om och vilka
utomstående faktorer som har en påverkande roll. Exempelvis geografisk lokalisering,
intressegrad av mode och andra socio-demografiska faktorer.
Övrigt ser vi även att företag som vill använda vår studie med fördel bör undersöka sin
specifika målgrupp närmare och djupare. Detta för att resultaten ska kunna generaliseras och
vara valida vid en potentiell uppbyggnad eller omformatering av sin marknadsföringsmix.
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8 Bilagor
Bilaga 1 Enkätformulär
Kvinnligt köpbeteende
Vi är tre tjejer som läser sista året på Textilhögskolan och skulle behöva din hjälp för att göra ett
bra examensarbete. Enkäten är anonym och består av enkla frågor vilka går snabbt att svara på.
De insamlade svaren kommer användas statistiskt som underlag för vår studie gällande kvinnligt
köpbeteende. Enskilda svar kommer inte publiceras.
1. Är du kvinna?
! Ja
! Nej
2. Ange din ålder?
Svar: ________________________
Till följande frågor ber vi dig att tänka på hur du handlar i fysiska modebutiker (ej köp via internet).
3. Brukar du planera dina köp av modevaror i butik?
! Ja!
! Nej
! Ibland
4. Vad brukar få dig att besöka fysiska modebutiker?
Jag brukar besöka modebutiker...
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

... när butiken har tilltalande skyltfönster
... när jag går runt på stan och tänkt strosa runt i flera butiker
… när jag har planerat att handla i just den butiken
… när jag har en rabattkupong/erbjudande
… när jag vet att det är erbjudande i butiken
… när jag sett butikens produkt/produkter på en offentlig person (exempelvis kändis, bloggare)!
… när jag sett butikens produkt/produkter på en vän
… när jag sett butikens produkter på en webb-shop
… när jag sett tilltalande reklam (exempelvis på TV, reklamposter, tidning, internet)
… när jag sett butikens produkt/produkter på sociala medier (exempelvis Instagram, Facebook)
Annat: __________________

5. Om du valde sociala medier som svar på fråga 4, vilken/vilka av dessa tänkte du på?
! Facebook!
! Instagram
! Snapchat
! Youtube
! Pinterest
! Annat: __________________
6. Om du valde reklam på fråga 4, vart har du sett denna reklam?
! TV
! Tidning
! Reklamposter (på exempelvis en busskur)
! Internet
! Blogg
! Annat: __________________
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7. Vad brukar göra dig uppmärksam på de modevaror som du köper?
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Att jag ser produkten/produkterna vid ett besök i butiken
Att jag ser produkten/produkterna på en offentlig person (exempelvis kändis, bloggare)
Att jag ser produkten/produkterna på en vän
Att jag ser produkten/produkterna på sociala medier (exempelvis Instagram, Facebook)
Att jag ser produkten/produkterna i reklam (exempelvis på TV, reklamposter, tidning, internet)
Att jag ser produkten/produkterna i ett skyltfönster alternativt på en skyltdocka
Med hjälp av personalen i butiken
Via event i butik (VIP-kvällar, kundkvällar)
Annat: __________________

8. Om du valde sociala medier som svar på fråga 7, vilken/vilka av dessa tänkte du på?
! Facebook
! Instagram
! Snapchat
! Youtube
! Pinterest
! Annat: __________________
9. Om du valde reklam på fråga 7, vart har du sett denna reklam?
! TV
! Tidning
! Reklamposter (på exempelvis en busskur)
! Internet
! Blogg
! Annat: __________________
10. Vad brukar få dig att genomföra köp av modevaror i fysiska butiker?
Jag brukar genomföra ett köp...
! … när jag fastnar för produkten då jag ser den i butiken
! … när jag har en rabattkupong
! … när det är kampanjer och erbjudanden presenterade i butik (exempelvis köp 3 betala för 2)
! ... när jag får bra personlig service i butiken
! … när produkten/produkterna presenteras på ett tilltalande sätt
! …när jag sedan tidigare planerat ett köp
! Annat: __________________
11.

Butiker använder sig av olika marknadsföringsaktiviter, ange de 3 du värdesätter mest.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Användning av sociala medier
Event i butik (exempelvis VIP-kvällar, kundkvällar)
Kampanjer/erbjudanden (exempelvis köp 3 betala för 2)
Kundklubb
Personlig service
Presentation av varor
Rabattkuponger
Reklam
Annat: ________________

STORT TACK för din medverkan! / Emma, Emma & Jennifer
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Bilaga 2 Uppmärksamhet – sociala medier
Samtliga(genera,oner(inräknade(

Jag(brukar(bli(uppmärksammad(via...(
Övrigt&

1,50%&

Pinterest&

Youtube&

Snapchat&

7,00%&

2,60%&

1,80%&

Instagram&

53,10%&

Facebook&
0,00%&

33,90%&
10,00%&

20,00%&

30,00%&

40,00%&

50,00%&

60,00%&

Bilaga 3 Uppmärksamhet – reklam
Alla$genera)oner$)llsammans$

Jag$brukar$bli$uppmärksammad$via...$
Övrigt'

1,20%'

Blogg'

11,20%'

Internet'

28,80%'

Reklamposter'(t.ex.'på'en'busskur)'

8,80%'

Tidning'

25,40%'

TV'

0,00%'

24,60%'

5,00%'

10,00%'

15,00%'
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20,00%'

25,00%'

30,00%'

35,00%'

Bilaga 4 Besök – sociala medier
Samtliga(genera,oner(inräknade(

Jag(brukar(besöka(bu,ken(e6er(a7(ha(se7(,lltalande(
inlägg(via(den(sociala(mediala(kanalen...(
Övrigt'

2,50%'

Pinterest'

7,60%'

Youtube'

2,90%'

Snapchat'

2,50%'

Instagram'

51,70%'

Facebook'

32,80%'

0,00%'

10,00%'

20,00%'

30,00%'

40,00%'

50,00%'

60,00%'

Bilaga 5 Besök – reklam
Samtliga(genera,on(inräknade(

Jag(brukar(besöka(bu,ken(e6er(a7(jag(se7(,lltalande(
reklam(via...(
Övrigt'

0,80%'

Blogg'

14,30%'

Internet'

25,60%'

Reklamposter'(t.ex.'på'en'busskur)'

11,30%'

Tidning'

24,40%'

TV'
0,00%'

23,50%'
5,00%'

10,00%'
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15,00%'

20,00%'

25,00%'

30,00%'
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