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Sammanfattning 

Det är viktigt för dagens butikschefer att vara medvetna om konsumenters köpprocess och 

dess olika steg; Behovsidentifikation, Informationssökning, alternativutvärdering, köp och 

utvärdering efter köp. Denna rapport beskriver hur butikscheferna försöker påverka 

konsumenternas tillvägagångssätt i de olika stegen. De steg som en butikschef kan påverka 

mest i konsumenternas köpprocess är informationssökning, alternativutvärdering och köp. 

Hur köpprocessen ter sig i verkligheten beror på vilka produkter som köps in och vilket värde 

de har. Kläder och skönhetsprodukter har en mindre omfattande köpprocess än vad dyrare 

produkter som exempelvis bilar har. För att få en inblick i verkligheten har två butikschefer 

och sex konsumenter intervjuats angående köpprocessen som i detta fall berör 

skönhetsprodukter och kvinnligt mode. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med både 

butikschefer och konsumenter resulterar arbetet i djupare nyanser. Butikscheferna kan med 

hjälp av olika marknadsföringsmetoder försöka att starta igång konsumenters köpprocess och 

därefter använda sig av olika aktiviteter för att processen ska leda till köp. Ett köp som är 

väldigt vanligt är konsumenternas impulsköp. Det är här viktigt att personalen är insatta i 

köpprocessen så att de kan trycka på rätt knappar hos konsumenterna. Impulsköp är oftast 

billigare accessoarer men många bäckar små gör en stor å. 

Konkurrensen i dagens samhälle är hård. Här kan butikschefer ha en fördel av att vara insatta i 

konsumenters köpprocess då det gör dem mer konkurrenskraftiga gentemot företag som inte 

är lika insatta. Om butikschefernas kunskaper kring konsumenters köpprocess är tillräckligt 

goda leder detta förhoppningsvis till en bra lönsamhet. Det är även intressant för butikschefen 

att ha en inblick i hur konsumenten går tillväga i en inköpssituation.   

Butikscheferna är mer insatta i köpprocessen än vad konsumenterna är. Detta visade sig 

genom att butikscheferna hade båda goda kunskaper om konsumentens tillvägagångssätt från 

behovsidentifikation till utvärdering efter köp. Konsumenterna däremot var inte alls medvetna 

om att de gick igenom en process vid köp utan trodde att det handlade mest om själva köpet, 

som i verkligheten är det minsta och enklaste steget i processen. 
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1 Inledning  

Den inledande delen av rapporten introducerar läsaren för hur konsumenten går tillväga i 

köpprocessen. Därefter ska presentationen under rubriken bakgrund och problemdiskussion 

formulera en huvudfråga vilken är grunden till rapportens syfte. 

 

1.1 Bakgrund och Problemdiskussion 

Dagens fysiska butiker ställs inför ett hårt arbete för att nå ut till konsumenterna och orsaken 

är den konkurrensfixerade marknaden. Köpprocessen som är i fokus i detta arbete behandlar 

skönhetsprodukter och kvinnligt mode då kvinnor är huvudsegmentet i de butiker som valts 

att intervjuas. Då kvinnligt mode och skönhetsprodukter ligger i författarnas intresse och 

kunskapsområde valdes detta område. Köpprocessen är en process i konsumenters huvud som 

sker ibland medvetet och ibland omedvetet
1
. Köpprocessen startar när konsumenten känner ett 

behov och processen leder vanligast till ett köp. Behovet uppstår när skillnaden mellan det 

önskade och nuvarande tillståndet är tillräckligt stort. Köpprocessen styr val konsumenten gör 

och blir därmed en betydelsefull del i butikens arbete. Hur agerar konsumenterna vid inköp? 

Hur uppstår deras behov? Konsumenter går dagligen igenom flera olika steg vid 

köpprocessen
2
. Enligt Engel med flera är dessa steg behovsidentifikation, 

informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp
3
. Som tidigare 

nämnt uppstår konsumentens behov när gapet mellan det nuvarande tillståndet och det 

önskade tillståndet blir tillräckligt stort
4
. Efter detta delas behoven in i olika köpmotiv. 

Beroende på hur mycket bakgrundsinformation konsumenten har om produkten som skall 

köpas in sker olika informationssökningar. När konsumenten har tagit sig igenom de första 

två stegen sker en alternativutvärdering gällande inköpsställe och produkt. Det enklaste steget 

i köpprocessen är köp. Detta steg kan konsumenterna planera på olika nivåer
5
. När 

konsumenten väl har fattat ett beslut handlar det mest om utbyte av pengar. I dagens samhälle 

har Internet ökat som inköpsställe
6
. Vad beror näthandelns ökning på? Konsumentens 

köpprocess slutar inte efter köpet utan efter köpet sker en utvärdering. Det är nödvändigt för 

en butik att förstå alla steg som konsumenten går igenom vid köpprocessen för att kunna 

                                                           
1
 Dahlén & Lange 2003 

2
 Dahlén & Lange 2003 

3
 Hernant & Boström 2010 

4
 Dahlén & Lange 2003 

5
 Dahlén & Lange 2003 

6
 Frankelius. P, 2001 
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kommunicera sina produkter och varumärken på bästa sätt
7
. De steg som en butik kan påverka 

mest i konsumenternas köpprocess är informationssökning, alternativutvärdering och köp
8
. 

Butikerna kan påverka konsumenternas köpprocess genom sin marknadsföring, sitt sortiment, 

sitt pris, sina öppettider, sin personal och genom sin butiksmiljö
9
. Butiksmiljön kan delas in i 

olika delar. Två viktiga delar är den interna och externa butiksmiljön
10

. Med hjälp av dessa 

miljöer påverkas konsumenterna. Butikerna kan med hjälp av köpprocessens olika steg ta reda 

på vart konsumenterna befinner sig i köpsituationen
11

. Detta ökar möjligheterna för 

personalen att kunna erbjuda konsumenterna bästa möjliga service. Har butikerna kunskap om 

köpprocessen kan detta leda till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter som inte är lika 

insatta i konsumentens köpprocess. Butiker som besitter kunskaper om köpprocessen och 

konsumenternas olika funktionella och emotionella behov kan på så vis utforma sin 

marknadsföring på ett sätt som gör dem konkurrenskraftiga och ger dem större chans att 

överleva på längre sikt
12

. Att utforma sin marknadsföring på rätt sätt innebär bland annat att 

välja rätt reklamkanal för rätt segment med ett klart och tydligt budskap
13

. En viktig 

marknadsföring är word-of-mouth
14

. Dahlén & Lange påstår att; 

”För att få målgruppen att sprida information till andra kunder måste 

marknadskommunikationen få dem att bli motiverade”. 

Word-of-mouth kan både vara positiv och negativ beroende på konsumentens utvärdering 

efter köpet
15

. Det är viktigt för butiken att konsumenten inte sprider negativt word-of-mouth 

om butiken då detta är en marknadsföringsform som andra konsumenter lätt tar åt sig av. 

Enligt Hernant & Boström
16

 är klagomålshantering av stor betydelse. Det är viktigt att 

personalen bemöter klagande konsumenter på rätt sätt. Maxham och Netemeyer påstår att 

konsumenter ofta blir mer nöjda efter bra klagomålshantering än vad de är efter ett från början 

redan lyckat köp. Vad kan butiken göra för att bemöta missnöjda konsumenter på bästa sätt
17

? 

För att få en konkurrensfördel och för att öka försäljningen är det viktigt att butiken finns med 

                                                           
7
 Baines 2008 

8
 Hernant & Boström 2010 

9
 Hernant & Boström 2010 

10
 Philsgård. A. m.fl. 2007 

11
 Dahlén & Lange 2003 

12
 Dahlén & Lange 2003 

13
 Dahlén & Lange 2003 

14
 Hernant & Boström 2010 

15
 Hernant & Boström 2010 

16
 Hernant & Boström 2010 

17
 Hernant & Boström 2010 
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i konsumenternas köpprocess. När behovet uppstår vill butikschefen att konsumenterna tänker 

på just deras butik och sortiment. Detta är ingen självklar process hos konsumenterna. Därför 

är det viktigt att butiken förmedlar en känsla av tillfredsställelse och upplevelse vid köpet. 

Westbrook, Newman & Taylor förklarar hur butikerna kan bidra till denna känsla på bästa 

möjliga sätt
18

. Enligt en annan litteratur kan butikschefen påverka kunderna genom 

marknadsföring för att påverka konsumenternas behov
19

. Alla dessa studier visar att 

marknadsföring är de viktigaste externa faktorerna för butikerna
20

. Men hur den här typen av 

butiksmarknadsföring kan förverkligas i praktiken och hur den kan inriktas mot och utformas 

för konsumenternas behov i en köpprocess har skapat en kunskapslucka. Därför anser 

författarna till denna rapport att det är viktigt att kunna studera de problem som kan associeras 

med konsumenternas svårigheter i en köpprocess för att kunna fylla det här kunskapsgapet. 

Dessutom visar andra studier att graden av engagemang i en köpprocess är komplex och 

varierande beroende på hur stor betydelse produkten som köps in har för konsumenten
21

. 

Köpprocessen är mindre omfattande vid köp av kläder och skönhetsprodukter än vad den är 

vid köp av dyrare sällanköpsprodukter. På vilket sätt butikschefen kan påverka konsumenten 

att välja just deras butik är dock inte en lätt uppgift. Enligt en studie kan butikscheferna 

utforma sin butik på ett speciellt sätt som får konsumenterna att handla
22

. Att spela på 

konsumenternas fem sinnen kan exempelvis vara ett effektivt knep som butiken kan använda 

sig av för att åstadkomma detta. Studien visar bland annat att faktorer som ljus, färg, 

inredning och placering av produkter är av stor vikt när det gäller att få konsumenter att 

spendera. Därför är det viktigt för butikschefen att studera vilka faktorer som är av stor 

betydelse i konsumentens köpprocess och hur konsumenten påverkas av detta. Om 

butikschefen är medveten om konsumenternas tillvägagångssätt i köpprocessen vid inköp av 

kläder och skönhetsprodukter kan butikschefen lättare påverka konsumenternas fem steg. 

1.2 Problemformulering  

Hur kan butikschefen påverka konsumentens tillvägagångssätt i köpprocessen?   

                                                           
18

 Westbrook. R, Newman. J, Taylor J . 1978 
19

 Dahlén & Lange 2003 
20

 Kotler & Mindak 1978 
21

 Dahlén & Lange 2003 
22

 http://www.radron.se/templates/Artikel____4554.aspx 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.radron.se/templates/Artikel____4554.aspx
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1.3  Uppsatsens syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur butikscheferna kan påverka konsumenternas 

tillvägagångssätt i köpprocessen gällande kläder och skönhetsprodukter. Rapporten inriktar 

sig även på att undersöka hur konsumenternas köpprocess vid inköp av kläder och 

skönhetsprodukter går till i de olika stegen från behovsidentifikation till utvärdering av köp.  
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2 Metod 

Metoden ger en inblick i tillvägagångssättet i arbetets uppbyggnad. Den illustrerar hur data 

har insamlats och analyserats, hur intervjuerna är uppbyggda och utförda.  

2.1 Utveckling av problemställning  

Efter att vi valt att inrikta oss på köpprocessen behövde vi fastställa om vi skulle utgå från 

köpprocessen från konsumenters perspektiv eller konsumenters köpprocess från butikens 

perspektiv. Då köpprocessen är ett brett område valdes efter många diskussioner att inrikta 

oss på hur butikschefen försöker påverka konsumenters tillvägagångssätt i alla fem stegen i 

köpprocessen när det gäller inköp av kläder och skönhetsprodukter. Detta valdes då vi anser 

att köpprocessen är ett starkt konkurrensverktyg och det är viktigt för butikscheferna att känna 

till den för att kunna påverka konsumenterna. Att veta om problemställningen är beskrivande 

eller förklarande, klar eller oklar anser Jacobsen vara viktigt
23

. Vår problemställning är klar 

och både beskrivande och förklarande. Enligt Jacobsen bör vi även veta om vi vill 

generalisera. På grund av vår problemformulering kan vi fastslå att vi hellre vill gå på djupet 

och få fram ytterligare information än att generalisera. Efter att ha sökt litteratur till vårt 

arbete kan vi konstatera att det finns mycket litteratur om själva köpprocessen, men inte 

särskilt mycket litteratur om butikschefers påverkan på konsumenters köpprocess.   

2.2 Tillvägagångssätt 

För att skapa oss en uppfattning om hur köpprocessen ter sig i praktiken utfördes kvalitativa 

undersökningar i form av personliga intervjuer med både konsumenter och butikschefer. 

Kvalitativa undersökningar valdes då vi hellre ville analysera mer på djupet än att 

generalisera
24

. Personliga intervjuer valdes då vi anser att de intervjuade öppnar sig mer och 

ger ärliga svar än vid till exempel fokusgruppsintervjuer där de intervjuade lätt blir påverkade 

av varandra. Sex konsumenter valdes inne i våra intervjuade butiker KappAhl och Åhléns 

samma dag som intervju med butikscheferna i respektive butik utfördes. Dessa konsumenter 

valdes då de var kvinnor och i en ålder från tjugo till trettio år vilket vi valde på grund av att 

butikernas huvudsegment var kvinnor i medelåldern. Vi valde att intervjua sex stycken till 

antalet på grund av att vi tyckte detta var lagom många då uppsatsen inte ska vara för bred 

                                                           
23

 Jacobsen 2002 
24

 Jacobsen 2002  
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och med tanke på att vi inte vill generalisera utan få ut mer djupgående information. 

Intervjuerna utfördes muntligt på plats i butikerna, svaren antecknades. Intervjuerna med 

konsumenterna tog cirka tio till femton minuter per konsument beroende på hur ingående 

konsumenten svarade. Butikerna valdes då både kläder, smink och smycken ligger i 

författarnas intresse samt har vi under pågående utbildning noterat att butikscheferna i dessa 

butiker är lite mer insatta än andra butikschefer i Värnamo gällande ämnet som behandlats. 

Detta tror vi kan bero mycket på att de intervjuade butikscheferna ingår i stora kedjor där 

utbildningar erbjuds. Tidigare under utbildningen har det förekommit många mindre arbeten 

då vi har använt oss av olika butikschefer i Värnamo och dessa som vi har valt att använda oss 

av har visat att de är väldigt kunniga inom sin marknadsföring och skickliga på att dela med 

sig av sin kunskap och information. Från början hade vi planerat att använda oss utav fler 

butiker med olika genre. Efter diskussioner kom vi fram till att detta skulle bli för mycket och 

för brett och vi valde då att avgränsa oss till två butiker med samma genre.  Åhléns tyckte vi 

var en utmärkt butik att använda oss utav då vi ville inrikta oss på både skönhet och kläder, 

vilket Åhléns sortiment erbjuder. Intervjuerna bokades via telefon i god tid för att 

butikscheferna skulle ha möjlighet att avsätta tid för oss. Intervjuerna utfördes sedan på 

bestämt datum i butikerna på butikschefernas kontor. En av oss ställde frågorna och den andra 

skrev ner svaren. Den ena butikens intervju utfördes i cirka en timma medan den andra 

intervjun var snäppet längre. Vi ansåg att det var viktigt att vi båda var delaktiga vid 

intervjuerna då två synsätt är bättre än ett. När informationen från både konsumenter och 

butikschefer samlats in sammanställdes denna i en flytande text, också kallad empiri. Empirin 

tolkas med hjälp av teorin i analysen. Med hjälp av insamlad data ska problemformuleringen 

besvaras.      

2.3 Val av undersökningsenheter  

Vi valde att intervjua två butikschefer. Michael Lindström intervjuades för Åhléns och Maria 

Sjölin intervjuades för KappAhl. Vi valde dessa två butiker för att de båda tillhör stora kedjor 

som finns utspridda i hela landet men även då de är bland de största butikerna i Värnamo. I 

och med att personliga intervjuer utfördes medför det att arbetet går på djupet. Detta leder till 

att arbetet innehåller mer detaljerad information. Litteraturen valdes mestadels ut från vår 

tidigare kurslitteratur samt lånade vi några böcker via biblioteket. Vetenskapliga artiklar 

letades upp via Internet.  
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 För att få en bra empiri valdes Åhléns då de har ett brett sortiment. KappAhls sortiment riktar 

sig till hela familjen och deras huvudsegment är kvinnor i medelåldern. KappAhls sortiment 

består huvudsakligen av kläder och accessoarer. Åhléns riktar sig först och främst till kvinnor 

och sortimentet består av så gott som allt utom livsmedel.  

 

2.4 Datainsamling/analys 

Den teori som berör ämnet valdes ut i passande marknadsföringslitteratur då det är 

problemformuleringen som bestämmer vilken teori som är tillämplig
25

.  För att få en mer 

trovärdig uppsats har även tre vetenskapliga artiklar tillämpats i inledning, teori och analys. 

Dessa artiklar hittade vi på Internet. Något vi ville använda oss utav var en nutidsartikel men 

då detta efter många sökningar på bland annat Dagens industri, Affärsvärlden, Metro med 

mera inte gick att hitta som passade vårt valda ämne utelämnades detta. Intervjuformen som 

användes var individuella kvalitativa intervjuer. De sex konsumenter som valdes ut svarade 

på frågorna som ingående berörde de olika stegen i köpprocessen. Intervju med 

butikscheferna bokades via telefon och datum bestämdes. Även dessa intervjuer var av 

individuell och kvalitativ form. Den information vi fick fram användes senare för att kunna 

utföra analysen.  

2.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur trovärdigt något är
26

. I vårt arbete valde vi att göra intervjuer med 

både butikschefer och konsumenter för att öka reliabiliteten. Vi anser att arbetet blir mer 

trovärdigt eftersom vi valde att intervjua båda led och ta reda på om det som butikschefen 

svarade stämmer in på konsumenternas tillvägagångssätt. Undersökningen är trovärdig då det 

är möjligt att göra en likadan undersökning vid ett senare tillfälle och få samma resultat som 

första gången
27

. Det vi vill uppnå är att se hur butikscheferna kan påverka konsumenternas 

tillvägagångssätt i köpprocessen och se hur konsumenterna själva tror att de går tillväga i 

processen. I och med att vi intervjuade både butikscheferna och konsumenter kan vi på detta 

sätt se hur trovärdiga resultaten från vardera intervju är.  

  

                                                           
25

 Rienecker & Jorgensen 2009 
26

 Jacobsen 2002 
27

 Jacobsen 2002 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen tar upp konsumentens köpprocess vid inköp av 

skönhetsprodukter och kläder och dess olika steg samt hur butikerna kan påverka de olika 

stegen; behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering 

efter köp. Köpprocessen ligger till grund för att fördjupa sig inom konsumenternas val av 

butik och utgör därför en grund i referensramen.  

3.1 Köpprocessen 

Varje dag utsätts konsumenter för flera olika val. Detta innebär att det finns många beslut som 

måste tas. Detta kan vara allt ifrån essentiella dagligvaror till sällanköpsvaror som till 

exempel en TV
28

. Stegen som en konsument går igenom vid ett köp kan sammanfattas i 

köpprocessmodellen. Det är nödvändigt för en butik att förstå alla steg som konsumenten går 

igenom vid köpprocessen för att kunna kommunicera sina produkter och varumärken på bästa 

sätt
29

. Butikerna kan påverka konsumenternas köpprocess genom sin marknadsföring, sitt 

sortiment, sitt pris, sina öppettider, sin personal och genom sin butiksmiljö
30

.  Ett strategiskt 

sätt att påverka konsumenterna är att använda sig av de olika nivåerna av uppmärksamhet. 

Dessa är planerad uppmärksamhet och innebär att kunden har bestämt sig för ett visst köp, till 

exempel ett par byxor. Då kan butiken med hjälp av nivå två, oplanerad uppmärksamhet 

(spontan uppmärksamhet) försöka koppla ihop byxorna med en tröja som du bara inte kan 

klara dig utan. Köpprocessen sker mer eller mindre omedvetet i konsumentens huvud, 

processen varierar beroende på om det är dagligvaror eller sällanköpsvaror som köps in. Vid 

köp av dagligvaror är processen relativt kort, vid sällanköpsvaror är processen oftast mycket 

längre
31

.  Den vanligaste modellen utarbetades av forskarna Engel m.fl. (1990-1995)
32

. Denna 

modell ser ut på följande sätt;  

Behovsidentifikation  Informationssökning  Alternativutvärdering  Köp  

Utvärdering efter köp.  

                                                           
28
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3.2 Behovsidentifikation 

För företagen är marknadsföringens viktigaste del att ta reda på konsumenternas behov och 

sedan uppfylla dem
33

. Det finns två olika tillstånd för en konsument, dessa är det nuvarande 

tillståndet och det önskade tillståndet
34

. Det nuvarande tillståndet handlar om att komma ifrån 

tillståndet man befinner sig i, exempel på detta kan vara att du har slut på smink och behöver 

köpa nytt. Det önskade tillståndet handlar om att du vill komma till ett annat tillstånd. Detta 

kan till exempel handla om att du har en fylld garderob men du vill nu ha en annan garderob . 

När gapet mellan dessa två tillstånd blir tillräckligt stort uppstår ett behov
35

. Här kan 

företagen lyssna på konsumenterna för att ta reda på deras behov
36

. Behoven delas sedan upp i 

informativa och transformativa köpmotiv, där de informativa köpbehoven handlar om det 

nuvarande tillståndet. Under de informativa köpmotiven finns följande punkter; 

Problemundanröjande, Detta är ett vanligt köpmotiv som uppkommer när en konsument 

känner ett problem
37

. Exempel på detta kan vara att en konsument känner sockersug och detta 

gör att konsumenten vill inhandla en produkt för att bli av med problemet.  

Problemundvikande, Konsumenter vill säkerställa att de inte får framtida problem som till 

exempel armsvett eller hål i tänderna
38

. För att förebygga detta köper konsumenterna 

deodorant och tandkräm. 

Blandande känslor, Blandade känslor innebär att konsumenten endast gillar en viss del av 

produkten
39

. Ett bra exempel på detta är vattenfast mascara. Konsumenterna tycker om att 

mascaran sitter så bra men gillar inte att det tar tid att tvätta bort den. 

Ofullständig nöjdhet, Här är inte konsumenten nöjd med utbudet som finns på marknaden
40

. 

Konsumenten efterlyser bättre produkter.  

Normal förbrukning, Normal förbrukning innebär att produkter tar slut eller går sönder
41

. 

Då uppstår behovet av nya produkter. Ett exempel kan vara att din mascara tar slut. Du vill då 
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som konsument inhandla den nya mascaran innan den gamla är helt slut, för att slippa stå 

utan.  

De transformativa köpmotiven handlar om det önskade tillståndet
42

. Under de transformativa 

köpmotiven finns följande punkter; 

Sensorisk tillfredsställelse, Dessa köpmotiv handlar om sinnesupplevelser
43

. Detta kan vara 

doften av en god parfym, en utflykt eller till exempel ett restaurangbesök.  

Social acceptans, Social acceptans handlar om behovet att passa in
44

. Konsumenter kan till 

exempel köpa samma klädmärke som arbetskollegorna för att vara en i gänget.  

Intellektuell stimulans, Konsumenterna vill utveckla sig och våga möta nya utmaningar
45

. 

Detta kan till exempel gälla utbildningar och dataspel.  

3.3 Informationssökning 

När konsumenten har identifierat sitt behov så börjar konsumenten att göra en 

informationssökning
46

. Det finns två olika informationssökningar; Minnesbaserad och 

handlingsbaserad. Minnesbaserad informationssökning handlar om att du tar information från 

minnet, det är sådant som du redan kan och har kunskap om. Den minnesbaserade 

informationssökningen används mest vid köp av dagligvaror som till exempel smink och 

kläder och varor som du köper på rutin. Denna interna sökning gör konsumenten i stort sätt 

vid varje köp, det är när den interna sökningen inte räcker till som konsumenten behöver 

utöka sin sökning till den externa informationssökningen
47

. Den externa sökningen kan 

konsumenten göra genom att söka information via reklam, internet, bloggar, tidningar eller 

fråga kunnig personal om hjälp
48

. Internet har öppnat nya möjligheter för butikers 

marknadsföring
49

. Informationen om företagen på Internet finns tillgänglig dygnet runt för 

konsumenterna. Företagen kan marknadsföra hela sitt sortiment till en betydelsefullt större 

räckvidd. Handlingsbaserad sökning handlar mer om dyrare sällanköpsprodukter där du vill 

ha lite mer kött på benen innan köp. Som företag kan du påverka konsumenters 
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informationssökning genom att utforma och rikta reklamen så att konsumenterna lägger 

märke till den
50

. För att företagen ska ”lära känna” sitt segment kan företagen göra 

undersökningar där de får fram viktig information om konsumenterna. Undersökningarna kan 

vara i form av kvalitativa eller kvantitativa undersökningar, där den kvalitativa 

undersökningen går på djupet gällande färre konsumenter och den kvantitativa 

undersökningen handlar om en större grupp konsumenter och ytligare svar för att få en allmän 

helhetsbild.   

3.4 Alternativutvärdering 

Efter din informationssökning gäller det att utvärdera alternativen du tycker är lämpliga
51

. 

Konsumenten utsätts för enormt många alternativ även vid de enklaste inköpen. Exempel på 

alternativ konsumenten kan utvärdera är inköpsställe, pris, kvalitet, märke. Ett bra exempel på 

detta är inköp av mascara. Konsumenten måste först välja inköpsställe, sedan välja ett av de 

många alternativen det finns när det gäller märken och färg. Beslutshjälp vid 

alternativutvärdering som konsumenten kan använda sig av är olika brytpunkter
52

. En 

brytpunkt är till exempel när konsumenten alltid köper billigaste märket, eller smink som 

endast innehåller mineraler. Konsumenten kan också använda priset som en brytpunkt genom 

att sätta ett högstapris innan konsumenten går och handlar. Allt som kostar över det satta 

priset faller då utanför ramen. Utvärderingen av inköpsstället är en viktig del av 

alternativutvärderingen. Faktorer som företag kan använda sig av för att påverka 

konsumentens val av inköpsställe är de tre olika miljöerna, psykosociala miljön, externa och 

interna miljön
53

. Exteriör miljö är det som är utanför butiken som till exempel gågata, entré, 

parkeringsplatser, gatupratare och byggandens fasad. Interiör miljö är det som finns inuti 

butiken, exempel på detta kan vara golv, väggar, inredning, belysning, färgsättning och 

butikslayouten. Psykosocial miljö är intrycken och känslorna en kund får inne i butiken, 

exempel på detta är trivsel, olika ljud, dofter och även det personliga mötet från personalen.  

Det är viktigt att företagen ser sina konsumenter som sina ”chefer” då det är av väsentlig grad 

att företagen ombesörjer sina konsumenter så att de inte går till företagens konkurrenter som 

tar bättre hand om sina konsumenter
54

.  

                                                           
50

 Baines 2008 
51

 Hernant & Boström 2010 
52

 Dahlén & Lange 2003 
53

 Philsgård. A. m.fl. 2007 
54

 Kotler 2003 



 

 16 

3.5 Köp 

Köpet är det enklaste steget i köpprocessen då alternativen är utvärderade och besluten är 

tagna. Här gäller det mest utbyte av pengar
55

. Det finns ändå tre viktiga aspekter att titta 

närmre på. Dessa är inköpsställe, planering och konsumentens inställning till shopping. Det 

vanligaste inköpsstället är fortfarande den fysiska butiken. Något som har ökat kraftigt de 

senaste åren är näthandeln
56

. Anledningar till detta är att internet blir mer lättillgängligt, 

billigare och mer pålitligt. Enligt studier är köpupplevelsen och tillfredsställelsen väldigt 

viktig
57

 vid köp och denna är dock svår att uppnå vid näthandel. Det finns två olika grader av 

köp, dessa är totalt planerade köp och planerade på en övergripande behovsrelaterande nivå
58

. 

Totalt planerade köp innebär att konsumenten har bestämt på förväg vad som ska köpas 

gällande märke och produkt. Planerat på en övergripande behovsrelaterad nivå innebär att 

konsumenten bestämt vilken sorts produkt som ska köpas in men inte vilket märke eller 

kvalitet. Detta beslut tas senare i butiken. Konsumenter gör ofta även impulsköp, dessa köp är 

oplanerade och sker ofta när konsumenten blir påverkad inuti butiken
59

. Impulsköpen är 

uppdelade i fem kategorier. Dessa är rent impulsköp. Här handlar konsumenterna utifrån vad 

de stöter på under sin shoppingrunda. Det kan vara de senaste nyheterna i skyltfönstret som 

väcker shoppingbehovet. Det andra är impulsköp som styrs av påminnelser. Här handlar det 

om att konsumenten blir påmind om att handla något som konsumenten kommer på att den är 

i behov av. Det tredje är associativt impulsköp. Här gör konsumenten ett snabbt köp utan att 

ha någon särskild tidigare kunskap om produkten. Det fjärde är planerat impulsköp. Det 

innebär att konsumenten har bestämt sig för att köpa något men det är ännu oklart om vad det 

blir. Det sista och femte är impulsköp som frihetshandling. Detta innebär att konsumenten 

handlar av den anledningen att hon eller han är kapabla till det.  

3.6 Utvärdering efter köp 

Efter det att konsumenten har kommit hem med sina nyinköpta varor börjar konsumenten 

konsumera dessa, samtidigt sker det en parallell utvärdering av produkterna
60

. Beroende på 

om utvärderingen handlar om högengagerade produkter som till exempel bilar eller dylikt 

eller på lågengagerade produkter som till exempel smink och skönhetsprodukter utvärderar 
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konsumenten olika
61

. Gäller det högengagerade produkter är utvärderingen av större grad och 

vikten av nöjdhet är större då dessa ofta har ett emotionellt värde. Utvärderingen av 

lågengagerade produkter är inte lika omfattande då det ofta handlar om funktionella 

produkter. Om kunderna är nöjda med sitt köp är det troligt att de kommer tillbaka och 

handlar igen
62

. Missnöjda kunder kommer förhoppningsvis till butiken och klagar. Då är det 

viktigt att personalen har god kunskap om klagomålshanteringen. Personalen ska lyssna på 

klagomålet och ta till sig informationen, anstränga sig för att på bästa sätt lösa problemet. 

Hanteras detta på rätt sätt kan det leda till att konsumenten sprider positivt word-of-mouth. 

Detta innebär att konsumenten sprider egna positiva erfarenheter om butiken till vänner och 

bekanta. Det är billigare för en butik att behålla gamla konsumenter än att skaffa nya. 

Klagomålen är viktiga för butiken för att kunna lära sig av sina misstag och kunna förbättra 

sina erbjudanden. Studier visar att konsumenter oftare blir mer nöjda efter bra 

klagomålshantering än vad de var efter ett från början redan lyckat köp
63

.   

3.7 Teoretisk sammanfattning 

Här presenteras en sammanfattning av köpprocessens olika steg, hur en konsument går 

tillväga i dessa steg samt hur en butikschef kan påverka konsumenterna i stegen. Den 

teoretiska referensramen går på djupet angående det valda ämnet köpprocessen vid köp av 

skönhetsprodukter och kläder. Teorin förklarar även varför och hur köpprocessen varierar 

beroende på produkt och konsument. Teorin förklarar hur ett behov kan uppstå, hur 

information om produkter söks, vilka alternativ konsumenten utvärderar, själva köpet och till 

sist hur konsumenten utvärderar produkten efter köpet. Med hjälp av teorin förtydligas även 

hur butikschefen bäst kan påverka konsumenterna i de olika stegen.   
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4 Empiri 

Denna del presenterar konsumenternas och butikschefernas tillvägagångssätt vid 

köpprocessen. Med hjälp av kvalitativa undersökningar framställdes en djupgående intervju 

med varje individ. Vi valde att intervjua två butikschefer i butiker som tillhör stora kedjor. 

Dessa var KappAhl och Åhléns och de intervjuade var Michael Lindström och Maria Sjölin. 

Konsumenterna valdes ut i de butiker som vi valt. Konsumenterna var alla kvinnor då 

butikerna som intervjuats inriktar sig främst till dessa.  

4.1 Köpprocessen  

De fysiska butikernas butikschefer hade hyfsat god kunskap om köpprocessen. En av 

butikscheferna var mer insatt i teorin än vad den andra var. Det märktes väl att båda var 

kunniga inom området även om de inte visste de fem stegen i köpprocessen utantill. 

Butikscheferna var väl insatta i hur konsumenten går till väga från det att behovet uppstår tills 

köpet genomförs och utvärderas.  Den ena butikschefen utbildar bland annat sin personal i 

ämnet köpprocessen. Konsumenterna däremot är inte så insatta i köpprocessen. De flesta 

trodde att köpprocessen endast bestod av stegen söka information och sedan köpa. Efter att 

författarna förklarat köpprocessen mer ingående för de intervjuade konsumenterna var det 

många som kände igen sig i stegen och kom på att utvärdering efter köp var något de också 

gjorde. Vissa konsumenter förklarar att när de köper dyrare saker letar de mera information 

innan köp medans några inte är medvetna om att de gör någon särskild informationssökning.  

4.2 Behovsidentifikation 

 Flertalet av de intervjuade konsumenterna köper kläder för att de vill förnya sig och må bra, 

medans några svarade att de handlade kläder bara för att de måste eller vill passa in. 

Butikscheferna tror båda två att majoriteten av deras kunder handlar av vilja, eller båda 

hoppas på att så är fallet. Butikscheferna använder sig av erbjudanden, kundklubbar med sms-

utskick och direktutskick, tv-reklam och dagspress för att påverka konsumenternas 

köpprocess. Många av de intervjuade konsumenterna passar på att handla när det finns 

erbjudande i butiken. Den ena butiken använder sig av olika varuhusteman beroende på 

säsong. Nu är det till exempel ett vårinspirerat tema i butiken. Den andra butiken använder sig 

just idag av olika aktivitetsytor med klassiska och romantiska inriktningar. En av 

butikscheferna förklarar vikten av att ha en röd tråd i sin butik som ska börja redan i 
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skyltfönstret och fortsätta igenom hela butiken. Detta anser butikschefen är en av 

anledningarna till att konsumenternas behov startar. När det kommer till våra intervjuade 

butikers sortiment tycker konsumenterna att det kan vara svårt att komma på en produkt som 

väcker blandande känslor, men ett exempel de kan ge är priserna på produkterna. Några av 

konsumenterna påpekade att de tycker att det var bättre förr i en av de fysiska butikerna då 

sminket var lättillgängligare i hyllorna. Ska du köpa smink idag måste du be personalen om 

hjälp då det mesta sminket förvaras bakom kassan. De vanligaste förbrukningsvarorna som 

konsumenterna handlade i de fysiska butikerna var deodorant, smink, rengöringskrämer, 

schampo och balsam.     

4.3 Informationssökning 

Butikscheferna får ut sin information i form av samexponeringar, inspirerande skyltdockor 

och accessoarer som placeras strategiskt bredvid matchande produkter. Butikscheferna 

förklarar att mestadels av butikernas marknadsföring sker genom huvudkontoret. Butikerna 

marknadsför sig bland annat via kundklubbar, tv-reklam och direktutskick. Eftersom den 

mesta marknadsföringen är centralstyrd förklarar butikscheferna att det inte är mycket 

butikerna själva kan påverka, men något de kan påverka är skyltfönstret, gatuprataren, lokala 

erbjudande och när kunderna väl befinner sig i butiken är talet det viktigaste medlet.  

Konsumenterna menar att beroende på vilken produkt som köps in söker konsumenterna olika 

mycket information. De förklarar även att vid köp av dyrare produkter lägger konsumenten 

ner mer tid på att söka information än vad de gör när det gäller billigare produkter och 

dagligvaror. När konsumenterna ska söka information så har Internet blivit den vanligaste 

informationskällan hos de intervjuade. När det handlar om att be personalen om hjälp svarade 

majoriteten av konsumenterna att de klarar sig själva och tar bara hjälp vid något enstaka 

tillfälle. Det är mer konsumenter som ber om hjälp när det gäller inköp av smink än när det 

gäller kläder. Några av konsumenterna förklarade att de får mest inspiration av Internet och 

sina vänner när det gäller informationssökning. Butikscheferna får fram sin information om 

konsumenterna genom att utföra enkätundersökningar. Med hjälp av kundklubben kan 

butikscheferna se vad en konsument spenderar mest pengar på, och på så sätt rikta sin 

marknadsföring och sina erbjudanden gentemot sina konsumenter. 

4.4 Alternativutvärdering  

 Butikschefen anser att när konsumenterna befinner sig i butiken är det viktigt att personalen 

hjälper till och är ärliga för att underlätta konsumenternas alternativutvärdering samt tycker 
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butikscheferna även kampanjer och skyltdockor hjälper konsumenterna att fatta beslut 

enklare.  Konsumenterna anser att de viktigaste faktorerna vid köp för konsumenter visade sig 

vara servicegraden och butiksmiljö. Pris och märke var bara ett fåtal konsumenter som ansåg 

vara av betydelse. Några av konsumenterna använder sig av brytpunkter i form av pris då de 

har ett maxpris för en viss produkt. De finns även ett fåtal konsumenter som endast köper 

mineralsmink. Butikscheferna ansåg att butiksmiljön var en viktig faktor. Butikschefen 

förklarar att belysningen och ljuset är en av de viktigaste delarna för att få en bra butiksmiljö.  

Butikscheferna säger även att förnya sin butik med olika färger och teman var något som var 

viktigt då konsumenterna inte får bli hemmablinda utan ska reflektera över butikens sortiment 

varje gång konsumenterna besöker butiken. Butikscheferna menar på att ha gatupratare och ett 

attraktivt skyltfönster utanför sin butik är något som påverkar konsumentens första intryck.    

Butikscheferna anser även att miljön bidrar till konsumentens upplevelse och det är därför 

viktigt att ha ordning och reda i sin butik och att se till så att det inte hänger kläder i 

provrummen. Det är även viktigt att variera sig och ändra om bland produkterna. De 

intervjuade konsumenterna anser att personalens bemötande, ärlighet och miljön är väldigt 

viktigt för att de ska få en upplevelse. Konsumenterna menar på att de är väldigt duktiga på att 

dela med sig av sin upplevelse till bekanta även om upplevelsen är negativ eller positiv, men 

majoriteten av konsumenterna anser att de oftast delar med sig av den negativa upplevelsen.  

4.5 Köp 

Butikscheferna förklarar att Internet inte har påverkat de intervjuade butikernas försäljning 

något nämnvärt då butikerna har ett eget märke och detta går endast att få tag på i den fysiska 

butiken då de inte säljer sina produkter över internet, vilket innebär att näthandeln inte har 

påverkat det egna sortimentet. Men den ena butiken säljer även andra varumärken och här har 

internet påverkat medieavdelningen negativ men butikscheferna tror att Internet även kan 

påverka butikerna positivt då butikerna i framtiden kan öppna upp webbshoppar på deras 

hemsidor vilket då gör att butikerna får en större räckvidd än vad den fysiska butiken kan ge. 

Av de intervjuade konsumenterna handlar ungefär hälften på internet, men de köper endast 

vissa grejer och från kända sidor. Konsumenterna anser även att internet är den vanligaste 

marknadsföringskanalen som konsumenterna använder sig av. De konsumenter som inte 

köper på internet anser att det är riskabelt men de vill heller inte mista den personliga service 

som den fysiska butiken ger. Butikscheferna brukar samexponera produkterna för att locka 

konsumenter till impulsköp. Ett vanligt exempel är att placera ett lite billigare skärp i de 

dyrare byxorna eller hänga en matchande sjal vid tröjan.  Konsumenterna fick detta exemplet 
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förklarat och kom på sig själv att det faktisk är såhär det går till. Några konsumenter 

förklarade att hänger det en billigare accessoar bredvid ett dyrare plagg så blir det inte så stor 

prisskillnad då konsumenten ändå har tänkt att spendera. Konsumenterna planerar sina köp 

olika men den vanligaste graden av köp är att de har planerat köpet till en viss del, till 

exempel att konsumenten har bestämt sig för att inhandla en klänning men märket och 

modellen är ännu oklart. När konsumenterna gör ett totalt planerat köp så är det oftast när de 

ska inhandla smink, ansiktsrengöringsmedel och schampo då köper de grejer de brukar ha då 

de redan vet att de gillar de produkterna. En konsument menar att om hon har en shoppingdag 

så är oftast inte några av hennes köp planerade utan hon tar det som de kommer, hon kanske 

endast har bestämt en viss produkt i förväg och resterande är då oplanerade.   

4.6 Utvärdering efter köp  

 Konsumenterna anser att beroende på produktens pris och emotionella värde varierar 

klagomålen. Är det en dyrare produkt som betyder mer så är klagomål vanligare. Gäller det 

billigare produkter svarade konsumenterna att de endast brukar klaga om produkten går 

sönder i ett tidigt skede. Vi ställde en fråga till både butikscheferna och konsumenterna om de 

trodde att konsumenter blir mer nöjda efter bra klagomålshantering än vad de är efter ett från 

början redan lyckat köp. Majoriteten av konsumenterna ansåg att de är mer nöjda från början 

än när de måste klaga. Ett fåtal av konsumenterna höll med litteraturen om att de blir mer 

nöjda om de fått bra hjälp vid klagomålshantering då de känner en större tacksamhetsskuld för 

att personalen har tagit sig tiden att hjälpa dem och åtgärda problemet.  Båda butikscheferna 

däremot höll med litteraturen på denna fråga då de av egen erfarenhet har upplevt detta i sina 

butiker. Butikerna tar alltid emot reklamationer mot uppvisande av kvitto men en av butikerna 

har lättare att hjälpa till även då kvitto saknas pågrund av sitt egna sortiment. Prioritet ett för 

båda butiker är ändå att kunden alltid ska bli nöjd. Butikscheferna hade båda två goda 

kunskaper om konsumentköplagen och utbildade även sina anställda i detta.           
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5 Analys 

Här analyseras resultatet av det empiriska materialet med underlag av relevant teori. Teorin 

behandlar köpprocessens olika delar vid inköp av skönhetsprodukter och kläder. Denna 

analys utförs för att se hur väl teorin stämmer överrens med dagens verklighet. 

5.1 Köpprocessen 

För att en butikchef ska ha koll och kunna kommunicera sina produkter och varumärken på ett 

bra sätt är det viktigt att de förstår alla de steg som en konsument går igenom vid 

köpprocessen
64

. Dessa steg är behovsidentifikation, informationssökning, 

alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köp
65

. Butikscheferna hade båda goda 

kunskaper om köpprocessen varav den ena hade större kunskap om teorins olika delar. Båda 

anser att det är viktigt för personalen att vara insatta i ämnet och skickar dem därför på 

utbildningar. Med hjälp av bra marknadsföring kan butikerna påverka konsumenternas 

köpprocess
66

. De fysiska butikerna marknadsför sig med hjälp av kundklubben, TV-reklam, 

tidningar samt direktutskick. En konsument går igenom olika steg i köpprocessen
67

. Denna 

process sker oftast omedvetet men i vissa fall medvetet. Bland våra konsumenter sker denna 

process oftast omedvetet då konsumenterna inte har så god kunskap om vad köpprocessen i 

teorin innebär. Efter att köpprocessen förklarats för konsumenterna kunde konsumenterna 

känna igen sig i de flesta stegen men vissa steg var fortfarande otydliga och konsumenterna 

identifierade sig inte i dem. När det gällde dyrare emotionella produkter höll konsumenterna 

med om att vissa steg blev mer omfattande. För att fånga konsumenternas uppmärksamhet är 

det viktigt att utforma sin butik på ett strategiskt sätt så att konsumenterna får upp ögonen och 

gör ett större köp än vad som var tänkt från början
68

. Detta är något våra butiker anser vara en 

viktig faktor. Med hjälp av samexponering, inspirerande skyltdockor och att strategiskt 

placera accessoarer bredvid matchande kläder använder sig butikerna av dessa olika nivåer av 

uppmärksamhet. 
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5.2 Behovsidentifikation 

Behoven som uppstår hos konsumenten kan delas in i två olika tillstånd. Dessa är de 

informativa köpmotiven vilket handlar om konsumentens nuvarande tillstånd samt de 

transformativa köpmotiven som behandlar konsumentens önskade tillstånd
69

. Majoriteten av 

konsumenternas största köpmotiv var de transformativa eftersom de handlade kläder för att de 

ville förnya sig och må bra. Detta är något som butikscheferna strävade efter och hoppades på 

att så är fallet. Ett fåtal konsumenter handlade kläder på grund av att de var tvungna och 

passade alltså mer in på de informativa köpmotiven. Även då konsumenterna handlar för att 

de vill kan detta speglas i de informativa köpmotiven då mycket av det du handlar är 

förbrukningsvaror som tagit slut
70

. Exempel på detta är att konsumenten vill använda sig av 

mascara men då den är slut måste en ny inhandlas. Konsumenterna handlar mycket deodorant, 

smink, rengöringsmedel, schampo och balsam i en av de fysiska butikerna för att förebygga 

framtida problem och dessa köps in i den takt som förbrukningen sker. Detta passar då in 

under de informativa köpmotiven problemundvikande och normal förbrukning
71

. Ett annat 

köpmotiv som konsumenterna anser passa in på de fysiska butikerna när det gäller de 

informativa köpmotiven är blandade känslor, då konsumenterna tycker att vissa priser är för 

höga på de produkterna som de fattat tycke om. Sminket kan nuförtiden också ge blandade 

känslor då konsumenten alltid måste be om personalen hjälp då sminket förvaras bakom 

kassorna, detta leder till att det inte längre är lika smidigt att inhandla kosmetika. 

Problemundanröjande är ett mycket vanligt köpmotiv
72

, detta kan illustreras med shopping 

vilket passar in på alla konsumenter. Något som kan locka konsumenterna till shopping är de 

olika erbjudanden som butikerna har. När det gäller transformativa köpmotiven är det endast 

social acceptans som passar in på de intervjuade konsumenterna då de vill passa in i sin 

omgivning.  

5.3 Informationssökning  

Det finns två olika sätt att söka information
73

. Dessa är minnesbaserad och handlingsbaserad 

informationssökning. Den minnesbaserade sökningen innebär att konsumenten själv söker 

information från sina egna tidigare erfarenheter, alltså det som finns i minnet. 

Handlingsbaserad sökning innebär att du tar hjälp utifrån när minnet inte räcker till. Exempel 
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på detta är Internet, bloggar, reklam och att fråga kunnig personal. Internet är den 

informationssökningen som konsumenterna tycker är den vanligaste sökningen men även 

vännerna är en stor informationskälla. Majoriteten av konsumenterna använder sig av den 

minnesbaserade informationssökningen när det gäller inköp av smink, kläder och smycken då 

de tycker att de klarar sig bäst själva. Informationssökningen varierar beroende på om det 

handlar om sällanköpsvaror eller dagligvaror
74

. Vid köp av dyrare produkter med emotionellt 

värde så som sällanköpsvaror krävs det en större informationssökning än vid köp av 

dagligvaror. Som butik kan du påverka konsumenters informationssökning genom att utforma 

din reklam så att konsumenterna lägger märke till den
75

. Majoriteten av de fysiska butikernas 

marknadsföring är centralstyrd men butikerna får själva styra över gatupratare, skyltdockor, 

skyltfönstret och lokala erbjudande. Det viktigaste av allt är marknadsföringen i butiken när 

personalen talar till kunderna. För att butikerna ska lära känna sina kunder och få information 

om konsumenterna kan butikerna göra olika undersökningar
76

. De intervjuade butikscheferna 

förklarade att deras största kundundersökningar görs med hjälp av kundklubbarna.      

5.4 Alternativutvärdering  

Konsumenten utsätts för många olika alternativ dagligen, även vid de enklaste inköpen
77

. 

Exempel på alternativ konsumenten kan utvärdera är inköpsställe, pris, kvalitet, märke. De 

intervjuade butikscheferna kan påverka konsumenternas alternativutvärdering av inköpsstället 

med hjälp av butiksmiljön. Det finns tre olika butiksmiljöer, dessa är interna, externa och 

psykosociala miljön
78

. Den externa butiksmiljön påverkar båda de fysiska butikerna med hjälp 

av gatupratare och skyltfönstret. När det gäller den interna miljön tycker båda butikscheferna 

att belysningen och ljuset inne i butiken är viktigt. En av butikerna påverkar även 

konsumenterna med hjälp av olika säsongsinspirerande teman, då byter butiken färger och 

dylikt i hela lokalen. Den andra butiken använder sig istället av olika aktivitetsytor som till 

exempel en yta med klassisk inriktning och en annan med romantisk inriktning. Det är även 

viktigt att ha ordning och reda i butiken för att ge konsumenten en upplevelse. Med den 

psykosociala miljön kan butiken med hjälp av personalen påverka konsumenten till att få en 

positiv upplevelse. För att konsumentens upplevelse ska bli bra och för att skapa långsiktiga 

relationer är det viktigt att personalen är ärlig och lojal om konsumenterna ber om hjälp vid 
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alternativutvärdering. De intervjuade konsumenterna anser att personalens bemötande, 

ärlighet och miljön är väldigt viktigt för att konsumenterna ska få en upplevelse. 

Konsumenterna kan även ta hjälp av olika brytpunkter vid alternativutvärdering. Brytpunkter 

kan vara i form av max/mini eller antingen/eller
79

. Konsumenterna använde sig mest av 

brytpunkten pris då de brukade sätta ett högsta pris för vissa produkter. Några konsumenter 

använde sig även av brytpunkter när det gällde kvalitén av olika sminkmärken.   

5.5 Köp 

Nästsista steget är köp, detta är det enklaste steget i köpprocessen då alternativen är 

utvärderade och besluten redan är fattade. Här handlar det mest om transaktionen mellan 

konsument och butik
80

. Under de senaste åren har Internethandeln ökat kraftigt då det blir mer 

lättillgängligt och billigare
81

. Den ena butikens försäljning har inte påverkats nämnvärt av 

Internethandeln då de endast säljer sitt eget märke och går därför inte att få tag på förutom i 

den fysiska butiken medans den andra butiken påverkades hårt när det gällde försäljningen på 

medieavdelningen då inköp av media blir allt mer vanligare på Internet men resterande 

sortiment har inte påverkats märkbart. Detta kan också bero på att de förutom andra 

varumärken har ett eget varumärke som endast finns inne i deras fysiska butik. Hälften av 

konsumenterna har dock börjat handla mer på Internet under de senaste åren men 

konsumenterna förklarar att det endast är vissa produkter som de köper via Internet. Den 

andra hälften går fortfarande till den fysiska butiken då det är en slags trygghet men även då 

de inte vill förlora den personliga kontakten och servicen som konsumenten får av personalen 

inne i butiken. Enligt studier är köpupplevelsen i butik
82

 viktig vilket de intervjuade 

konsumenterna och butikscheferna håller med om och denna upplevelse är svår att få vid 

näthandel. Det finns två olika grader av köp, det ena är totalt planerat köp och det andra är 

köp planerat på en övergripande behovsrelaterad nivå
83

. De intervjuade konsumenterna gör 

båda köpen men det vanligast är köp planerat på en överbegripande behovsrelatera nivå då de 

endast har bestämt vilken sorts produkt de ska inhandla men inte exakt hur den ska se ut eller 

vilket märke och kvalité den ska ha. När konsumenterna befinner sig i butiken är risken för 

impulsköp stor, dessa köp är oplanerade och sker ofta när konsumenten blir påverkade inuti 
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butiken
84

. Butikerna kan påverka konsumenterna med hjälp av samexponering och olika 

erbjudanden i butik. Konsumenterna berättade att de ofta föll för billigare accessoarer som 

hängde tillsammans med produkter som konsumenterna redan hade tänkt att inhandla vilket 

speglas med rent impulsköp. Här är det planerade impulsköpet vanligast och bygger på 

samma sak som köp planerat på en överbegripande behovsrelaterad nivå.   

5.6 Utvärdering efter köp 

Beroende på om utvärderingen handlar om högengagerade produkter som till exempel TV-

apparater, mobiltelefoner eller om lågengagerade produkter som till exempel dagligvaror, 

utvärderar konsumenten olika
85

. Detta är något som stämmer in på konsumenterna när det är 

billigare produkter klagar de endast när det är i ett tidigt skede men kanske inte ens då. Enligt 

studier sägs det att konsumenter är mer nöjda efter bra klagomålshantering än vad de är efter 

ett från början redan lyckat köp
86

. Detta håller inte alla konsumenterna med om då de anser att 

det är omständigare att behöva gå tillbaka och framföra klagomål än vad det är när det blir rätt 

från början. Men ett fåtal av konsumenterna tyckte att det stämde bra då de blir tacksamma för 

att personalen har tagit sig tiden att hjälpa till att lösa problemet. Båda butikscheferna håller 

med och tycker att studien har rätt då butikscheferna själva har erfarenhet av detta från sin 

egen butik. Det är av stor vikt att butikspersonalen lyssnar, tar till sig klagomålen och 

försöker lösa problemet på bästa sätt
87

. Båda butikerna vill att sina konsumenter ska bli nöjda 

och lyssnar därför på klagande konsumenter, de tar emot reklamation med uppvisande av 

kvitto. Den ena butiken var lite mer givmild när det gällde reklamation utan kvitto, detta kan 

beror på att de på ett enkelt sätt kan känna igen sitt sortiment. Butikerna utbildar sin personal i 

klagomålshantering för att kunna lösa problemsituationerna som uppstår och därmed är 

personalen och butikscheferna alltså insatta i konsumentköplagen. Hanteras klagomålen på 

rätt sätt kan det leda till att konsumenten sprider positiv word-of-mouth
88

. De intervjuade 

konsumenterna är väldigt duktiga på att sprida word-of-mouth, både positiv och negativ. Men 

de anser att de oftast delar med sig av de negativa upplevelserna. En konsument menar att 

positiva upplevelser berättas vidare till ett fåtal medans negativa upplevelse berättas för 

många fler.     
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6 Slutsats 

Här presenteras svaret på arbetets syfte om hur köpprocessen speglas i konsumenternas och 

butikernas vardag. Samt vad det är som avgör hur köpprocessen varierar beroende på 

produkt. 

6.1   Slutsats köpprocessen 

Det framgick att butikscheferna var mer insatta i köpprocessen än vad konsumenterna var. 

Detta visade sig genom att butikscheferna hade båda goda kunskaper om konsumentens 

tillvägagångssätt från behovsidentifikation till utvärdering efter köp. Konsumenterna däremot 

var inte alls medvetna om att de gick igenom en process vid köp utan trodde att det handlade 

mest om själva köpet, som i verkligheten är det minsta och enklaste steget i processen. De 

intervjuade konsumenterna trodde innan de fick teorin förklarad för sig att deras egen 

köpprocess endast bestod av att söka information och handla. Efter förklarad teori fick de mer 

förståelse för köpprocessen men ansåg ändå inte att de gick igenom alla dessa stegen. 

Konsumenterna höll med om att de även utvärderade produkterna efter köp. Vi förstår att 

konsumenterna inte reflekterar över det första steget behovsidentifikation då detta är något 

som sker naturlig för konsumenterna, men vi anser att de borde haft större förståelse för 

alternativutvärderingen.  

Butikscheferna använder sig av olika erbjudanden och marknadsföring för att påverka 

konsumentens behov. Butikerna använder sig av olika aktiviteter för att åstadkomma detta. 

Detta kan bland annat utforma sig igenom strategisk planering, gatupratare, skyltfönster och 

skyltdockor. Det är viktigt att det finns en röd tråd från det att du står utanför butiken och ser 

skyltfönstret och det är även viktigt att tråden följer med genom hela butiken. En aktivitet som 

påverkar behovet hos konsumenterna är när butikerna anordnar olika kvällsverksamheter så 

som tjejkvällar och VIP-kvällar med olika attraktiva erbjudanden. Detta tror vi påverkar 

konsumenterna positivt då de blir erbjudna rabatter och upplevelse.  Något som vi tror 

butikerna kan göra för att få konsumenterna att vilja komma tillbaka är gratisprover eller 

liknande vid köp. För våra konsumenter har Internet blivet en av de större 

marknadsföringskanalerna och det är även här som informationssökningen sker i största grad. 

Detta beror förmodligen på att de intervjuade är runt tjugo- till trettio års ålder och utnyttjar 

datorn dagligen både privat och i arbetslivet. Reklamen på Internet påverkar konsumenterna 

båda medvetet och omedvetet. Något annat som påverkar konsumenterna är word-of-mouth 

på grund av att marknadsföringen blir mer trovärdig när den kommer från en närstående och 
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då marknadsföringen oftast handlar om egna erfarenheter. Det är även viktigt att butikerna ser 

till att konsumenterna blir nöjda i deras butiker då word-of-mouth är en gratis och lukrativ 

marknadsföring. För att konsumenterna ska påverkas av marknadsföringen tror vi att den bör 

vara attraktiv och iögonfallande och helst sticka ut från mängden.  

Något vi anser är bland den viktigaste påverkansfaktorn för butiken när konsumenterna väl 

har kommit till butiken är personalen. Personalen är ansiktet utåt för butikerna och de är ofta 

det sista konsumenterna kommer i kontakt med innan konsumenterna lämnar butiken. Det är 

därför viktigt att personalen är trevlig och tillmötesgående och lämnar ett gott intryck hos 

konsumenterna. Personalen bör se fräsch och pigg ut och får gärna marknadsföra butikens 

kläder då de verkar som levande skyltdockor. Som konsument lägger du ofta märke till vad 

personalen har på sig.   

Konsumenternas köpprocess varierar och detta beror på produktens emotionella värde för 

konsumenten och varans pris. De intervjuade konsumenterna anser att köpprocessen blir mer 

omfattande när det rör sig om dyrare sällanköpsprodukter som till exempel bilar eller 

elektronikprylar än vid inköp av skönhetsprodukter och kläder, och lägger därför ner mer tid 

och engagemang i denna process. I vårt arbete behandlar vi ämnet kläder och 

skönhetsprodukter. Vid köp av dessa produkter är köpprocessen mindre komplex och 

informationssökningen sker oftast i större grad vid köp av icke tidigare testade produkter.  

Innan vi började skriva detta arbete var våra kunskaper om köpprocessen hyfsat goda men allt 

eftersom detta arbete har fortlöpt har vi lärt oss mycket mer om köpprocessen och hur 

butikschefer kan påverka konsumenters köpprocess. Vi har fått en större inblick i vilka 

aktiviteter som butikscheferna använder sig av för att starta igång konsumenters köpprocess. 

Något som framgår tydligt är även att Internet tar mer och mer plats när det gäller 

informationssökningen, detta leder också till att företag marknadsför sig mer via den kanalen.  

För framtida studier skulle vi vilja trycka på köpprocessens utformning när det gäller 

näthandeln. Detta på grund av att vi tror att Internet kommer bli en större inköpskanal än vad 

den är idag.  
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7/4 Intervju med 3 konsumenter på Åhléns; 

Frida Wernersson 22 år.  

Rebecka Johansson 21 år. 

My Lindgren 23 år.  

 

 

 



 

 31 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Frågor till butikschef 

1. Vet ni hur konsumenters köpprocess ser ut? Annars förklarar vi.  

2. Hur påverkar ni konsumenters köpprocess? 

3. Hur triggar butikerna igång köpprocessen hos konsumenterna? 

4. Inreder ni er butik strategiskt? Hur? 

5.  På vilket sätt tror du att det vanligaste motivet till att folk kommer och handlar hos er 

är för att dem vill eller för att dem behöver det? 

6. Hur marknadsför ni er?  

7. Gör ni kundundersökningar? Hurdana? 

8. Hur går ni tillväga för att underlätta en konsuments alternativutvärdering? 

Erbjudanden? 

9. Varför anser ni att era egna produkter ska få bättre hyllplacering än de andra märkena?  

10. Miljön påverkar konsumenter mycket, hur utformar ni er butiksmiljö för att locka 

konsumenter? 

11. Hur går ni tillväga för att leverera en upplevelse vid köp för konsumenter? 

12. Hur har näthandeln påverkat er? 

13. Samexponerar ni för att försöka locka kunder till impulsköp? 

14. Hur hanterar ni klagomål? Har ni riktlinjer? 

15. Enligt studier visar det att konsumenter är mer nöjda efter bra klagomålshantering än 

vad de är efter ett från början redan lyckat köp. På vilket sätt märker ni av detta?    

 

Frågor till konsument 

1. Vilka steg tror du att du går igenom innan du utför ett köp?  

2. Köper du oftast kläder för att du behöver det, eller för att du vill det? 

3. Vilken är den vanligaste anledningen till att du handlar smink/kläder? 

4. Finns det några produkter som du har blandade känslor om på KappAhl och Åhléns? 

5. Finns det något du tycker att KappAhl eller Åhléns saknar? 

6. Vilka förbrukningsvaror handlar du på KappAhl och Åhléns? 

7. Köper du kläder/smink beroende på vad dina vänner/familj använder? 
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8. Försöker du klä dig för att passa in? 

9. Vid köp av smink/kläder/smycken, ber du om råd från personalen eller går du efter 

dina egna tidigare erfarenheter? 

10. När du söker information om produkter du vill köpa, hur går du tillväga? 

11. Vilka faktorer spelar roll för dig vid köp? Pris, märke, inköpsställe, kvalitet? 

12. Vad avgör ditt val av butik? Utseende, miljö, personal? 

13. Handlar du mest på internet eller i en fysisk butik? 

14. Vet du oftast vad du ska handla när du går in i butiken eller bestämmer du dig på 

plats? Planerar du dina inköp? Märke/ produkttyp? 

15. Använder du dig av brytpunkter? (Förklarat) 

16. Hur viktigt är det för dig att få en upplevelse vid köp? T.ex. personalens bemötande, 

miljön, nöjdhet med produkt?  

17. Gör du många oplanerade impulsköp? 

18. Vad gör du om du är missnöjd med en produkt? Beror detta på produkten? 

19. När brukar du berätta för andra om din upplevelse i en butik? När det är något 

bra/dåligt? 

20. Enligt litteraturen är en konsument mer nöjd efter bra klagomålshantering än vad en 

konsument är efter ett från början redan lyckat köp, stämmer detta på dig? Har du 

några egna erfarenheter av detta? 

21. Vilken typ av marknadsföring påverkar dig mest? Internet, direktreklam, TV med 

mera? 

22. Hur kan butiken i sig påverka dig när du är på plats?  

 

Bilaga 2 Reflektion 

Gemensamma reflektioner 

Vi valde att skriva om köpprocessen då vi har läst om det tidigare och tyckte att det var 

intressant. När vi började skriva trodde vi inte alls att det skulle vara så svårt som det visade 

sig vara. Eftersom vi skrivit många NIP:ar och blivit godkända på dem trodde vi att det skulle 

vara liknande men mer omfattande när vi skrev examensarbetet. Men det visade sig att det var 

stora skillnader. Vi tycker att lärarna skulle varit hårdare på NIP:arna för att kunna öka våra 

kunskaper om hur en rapport ska se ut i ett tidigt skede. Det hade varit lättare för oss att göra 

en komplett uppsats om NIP:arna hade varit mer liknande ”små examensarbeten”.  
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Med tanke på våra ganska begränsade kunskaper har vi lärt oss vikten av en väl utformad 

problemformulering och bakgrund. Vi visste inte innan vi fick de första kompletteringarna att 

detta var så viktigt som det har visat sig vara. Vi har lärt oss att det är viktigt att samarbete 

mellan handledare, elever och examinator fungerar utan problem. En sak att önska är att alla 

handledare och examinatorer har samma ”önskemål”. Under våra två år på skolan har vi 

märkt att alla lärare och handledare har olika syn på hur en rapport ska se ut. Detta har 

emellanåt visat sig bli väldigt förvirrande. Ett typexempel är hur källor och fotnoter ska 

skrivas.  

Gällande våra tidigare metodkunskaper har vi inte i våra NIP:ar använt oss av litteratur när vi 

har skrivit vår metod utan vi har mest bara skrivit hur vi har gått tillväga. Det är först nu som 

vi har fått lära oss att en metod är av stor vikt i ett examensarbete då andra ska kunna göra en 

liknande undersökning med hjälp av vår metod.  

Kunskaperna om det valda ämnet var ganska goda redan från början då vi har läst detta 

tidigare i några olika kurser. Detta är det ämnet som vi har fastnat för och tyckt är intressant. 

Innan vi började skolan hade vi inga kunskaper om detta alls och efter detta examensarbete är 

våra kunskaper om köpprocessen ganska goda.  

Vår arbetsfördelning har varit någorlunda jämn. En av oss har varit mer delaktig i sökandet 

efter vetenskapliga artiklar medans den andra har varit mer aktiv i skrivandet. Både anser att 

vi har dragit vårt strå till stacken på ett ganska rättvist sätt.  

 

Reflektioner Sofia 

Jag anser att jag har lärt mig mycket under detta examensarbete, men jag anser att det mesta 

har jag fått ta reda på själv. De tidigare NIP:arna vi har gjort har inte förberett mig tillräckligt 

för att skriva ett examensarbete. Det verkar som om de flesta lärare har olika regler gällande 

strukturen på examensarbetet och sättet att skriva referenser. Ett litet exempel på det är att vi i 

vårt arbete först hade delen problemdiskussion/ bakgrund tillsammans, sedan sa vår 

handledare att det skulle delas upp på två rubriker, vilket vi gjorde, sedan fick vi efter lite 

strul en ny handledare som sa åt oss att åter igen ha detta som en rubrik. Då blir man lätt lite 

frustrerad och önskar att alla lärarna kunde följa samma sorts mall, även om lärarna självklart 

få ha olika åsikter om hur de tycker att arbetet ska skrivas.  
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Gällande metoden har vi haft mycket problem och bristande kunskaper. Trots alla Mikael 

Hernants föreläsningar i examensarbete och trots att vi skrivit tenta i ämnet har vi fått kämpa 

hårt med metoden och fått många kompletteringar. Nu i efterhand tycker jag att jag har fått 

ganska bra koll på hur man skriver en metod på grund av dessa kompletteringar vi fick. Det är 

så mycket mer som ska vara med i metod när man skriver ett examensarbete än när vi har 

skrivit NIP:arna. Detta tycker jag också att vi borde fått lära oss mer av tidigare under våra två 

år.  

Något som man önskar hade fungerat bättre var vår handledare som misskötte sig. Ett tag 

trodde vi att vi inte ens skulle uppnå G-nivå på grund utav detta. Det är inte särskilt 

motiverande att tro att arbetet aldrig kommer få godkänt under den tiden när du behöver lägga 

ner som mest tid på ditt arbete.  

Samarbetet mellan mig och Matilda har fungerat bra. Vi har olika styrkor och olika brister och 

kompletterar varandra på ett bra sätt.      

 

Reflektioner Matilda 

Att skriva examensarbetet har varit väldigt lärorikt. Tyvärr hade vi lite problem med 

hanledaren vilket gjorde att vi fick väldigt mycket att göra de sista veckorna. Men ser man på 

det nu i efterhand så har jag lärt mig att allt löser sig bara man ger hundra procent, vilket jag 

tycker båda jag och Sofia gjorde. Att arbeta i grupp har fungerat bra, vi var två stycken vilket 

jag tror är alldeles lagom, det är väldigt skönt att ha någon att ta stöd hos men även att ha 

någon att bolla sina idéer med. Trots att vi har haft en tenta i kursen och alla de olika NIP: 

arna vi tidigare har gjort tycker jag att det skulle behövas en större genomgång hur ett 

examensarbete ska skrivas, då det skilde sig väldigt mycket från de tidigare NIP:arna vi har 

gjort. Hade detta gjorts tror jag att det hade varit mycket lättare att skriva ett bra 

examensarbete. Jag tycker även att det ska finnas en mall för hur ett examensarbete ska 

utformas och som alla lärare går efter. De två åren som jag har studerat har lärarna haft olika 

åsikter om hur vi elever ska skriva, och hur källhänvisningen ska se ut med mera. Detta har 

gjort att det har blivit lite förvirrande och att det är svårt att veta vilket sätt som är rätt. Jag 

tycker att mina kunskaper har blivit mycket större än innan jag började skriva arbetet. Jag har 

lärt mig mycket mer än vad jag trodde. Jag tycker det är väldigt kul när man får välja själv 

vad man vill skriva om och detta tror jag har gjort att jag har blivit mer motiverad. Jag och 
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Sofia har valt ett ämne som vi tycker är väldigt intressant. Det har nog gjort att det är lättare 

att hitta motivering och intresse att läsa om ämnet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


