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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare för företagsledare och butikspersonal att känna till hur män och kvinnor 

agerar i sina köpsituationer, och då det finns knapphändig information inom ämnet tycker vi 

att det är intressant att göra en undersökning inom området. Tanken är att få fram de 

skillnader som antas finnas mellan män och kvinnor i deras genomgång av köpprocessen 

inom konfektionsbranschen. 

Rapporten baseras på hur män och kvinnor går igenom de olika stegen i köpprocessen. 

Utgångspunkten i rapporten ligger i att besvara frågeställningen: Finns det skillnader i mäns 

och kvinnors syn på köpprocessen inom konfektionsbranschen, och i så fall hur skiljer det 

sig? Kan det även finnas skillnader mellan olika generationer? Det är främst viktigt för 

butikerna att känna till konsumenternas förväntningar och behov för att kunna tillfredsställa 

dem, då köpprocessen är en viktig del i konsumentens dagliga inköp såväl som vid inköp av 

sällanköpsvaror.   

I rapporten sammanställs ett antal kvalitativa undersökningar som gjorts i form av öppna 

individuella intervjuer med butikschefer samt fyra stycken öppna gruppintervjuer med 

konsumenter i två olika ålderskategorier, 16-39 samt 40-70, även indelat i kön då det också 

kan skilja sig i olika generationer. Intervjuerna bygger på den teoretiska referensramen som 

har sin grund i konsumtionens utveckling och konsumentens köpprocess. Med köpprocessen 

som utgångspunkt kan vi ta reda på vad konsumenterna tar hänsyn till före, under och efter att 

de har genomfört ett köp. Det finns forskning som tyder på att de psykologiska skillnaderna 

mellan kvinnor och män är minst lika stora som de fysiologiska. I undersökningen har vi 

kunnat konstatera att det finns tydliga skillnader i hur män och kvinnor ser på köpprocessen 

och att det även skiljer sig åt mellan de olika generationerna. De viktigaste och största 

skillnaderna syns tydligt redan i köpprocessens första steg behovsidentifikation, där de äldre 

männen handlar utefter nyttoperspektivet då ett behov uppstått, medan de yngre kvinnorna 

mestadels handlar för nöjes skull ur ett rent njutningsperspektiv. Köpprocessens fjärde steg, 

köpet, är också en tydlig aspekt på att det skiljer sig mellan män och kvinnor, då de äldre 

männen även här endast handlar när ett behov har uppkommit. Därmed kan det konstateras att 

kvinnor shoppar medan män handlar.  
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1 Inledning   
Här nedan följer uppsatsens första kapitel som ska ge läsaren en överblick över uppsatsens 

bakgrund, problemformulering samt uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problemställning   

Att förstå och vara medveten om kundens behov och begär ligger till grund för 

marknadsföringsbegreppet och olika marknadsföringsperspektiv.
1
 Det är viktigt att vara 

medveten om att kundens behov inte alltid uppfylls till hundra procent, istället läggs vikten på 

att skapa ett mellanting mellan organisationens mål och kundens behov.
2
 Konsumenternas 

förväntningar är en viktig faktor som organisationerna måste vara ständigt medvetna om och 

försöka leva upp till. Förväntningar kan baseras på tidigare erfarenheter, nuvarande tillstånd 

eller annan information som konsumenten tagit del av. Kundens första intryck av en butik 

ligger till grund för vad konsumenterna skapar för förväntningar.
3
 Det är viktigt för butikerna 

att känna till att konsumenterna har förväntningar samt att konsumenten i de flesta fall 

försöker skapa värderingar om hur händelsen uppfyller hans eller hennes behov. Eftersom det 

ofta kan förekomma krockar med konsumentbeteendet är det främst förväntningar som ligger 

till grund för hur konsumenterna kommer att bete sig vid köptillfället.
4
  

När forskare pratar om prototypiska metoder inom köpbeteendet handlar det om en jämförelse 

mellan aktiviteter kring köpet, strategier och beslut samt konsekvenser av situationella 

variabler.
5
 Demografiska variabler så som yrke och kön spelar in på konsumentens 

köpbeteende och kan vara avgörande vid vissa situationer. Män och kvinnor beter sig 

annorlunda i olika köpsituationer beroende på bland annat kulturell bakgrund och social 

grupp.
6
 Intersektionalitet är ett begrepp som används för att belysa hur flera faktorer 

samverkar och producerar strukturer. Förutom genus så har tidigare forskare lyft fram att även 

ålder påverkar köpprocessen. Tidigare forskning tyder på att män och kvinnor beter sig olika i 

olika köpsituationer vilket gör att hela situationen inom området kompliceras av bland annat 

                                                 
1
 Evans, Jamal & Foxall (2008)  

2
 Evans, Jamal & Foxall (2008)  

3
 Hernant & Boström (2010)  

4
 Hernant & Boström (2010) 

5
 Moon & Tikoo (2001) 

6
 Evans, Jamal & Foxall (2008) 
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sexualitet och självbild.
7
 Det är dock viktigt att tolka skillnaderna med försiktighet.

8
 De 

fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är tydliga, de psykologiska skillnaderna är 

däremot mer svåra att definiera. Dock finns det forskning som tyder på att de psykologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män är minst lika stora som de fysiologiska.
9
 Tidigare 

forskning har även lyckats koppla shopping till kvinnor snarare än till män.
10

  

En central modell inom konsumtionsvetenskap är den så kallade köpprocessen.
11

 Enligt denna 

modell går konsumenten igenom fem steg. Oavsett vad det är för inköp går konsumenten 

alltid igenom de fem stegen, men beroende på tidigare erfarenheter och kunskap blir 

konsumentens köpprocess mer eller mindre omfattande.
12

  

1.2 Problemformulering   

Finns det skillnader i mäns och kvinnors syn på köpprocessen inom konfektionsbranschen, 

och i så fall hur skiljer det sig? Kan det även finnas skillnader mellan olika generationer?  

1.3 Uppsatsens syfte   

Syftet med denna rapport är att ta reda på om det finns skillnader i köpprocessen mellan män 

och kvinnor. Vidare går undersökningen ut på att belysa eventuella skillnader i olika åldrar.  

Det är intressant att diskutera detta ämne eftersom det vid många tillfällen är en ständigt 

återkommande fråga. För att företag ska generera i vinst krävs det att ledningen känner till 

konsumentens behov och önskningar. Köpprocessen är en viktig del vid konsumentens 

dagliga inköp såväl som inköp av sällanköpsvaror och det är därför viktigt för företagsledarna 

att ha god kunskap om just konsumentens beteende i köpprocessen.  

1.4 Perspektiv och avgränsningar   

Vi har avgränsat vårt arbete till att endast inrikta oss på att undersöka skillnader i 

köpprocessen mellan män och kvinnor inom konfektionsbranschen. Vi kommer alltså inte att 

belysa eventuella skillnader i någon annan bransch. Vi har gjort denna avgränsning då vi 

genom litteratursökning funnit att informationen inom konfektionsbranschen är knapphändig 

och att det varit svårt få fram tidigare forskningar genom olika databaser. Vi har även tagit 

                                                 
7
 Evans, Jamal & Foxall (2008)  

8
 CFK (2010) 

9
 Conner (2010) 

10
 Dittmar & Drury (2000) 

11
 Hernant & Boström (2010) 

12
 Hernant & Boström (2010) 
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kontakt med Magdalena Petersson McIntyre, forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, 

som även hon tycker att det finns bristfällig information inom ämnet. Därför skulle det vara 

intressant att göra en undersökning inom området. 

1.5 Undersökningen 

Som underlag till undersökningen kommer relevant teori inom ämnet att sammanställas. För 

att stärka uppsatsens relevans och få med tidigare studier som gjorts inom ämnet kommer vi 

att använda ett antal vetenskapliga artiklar. Teorier och modeller som tas upp i teorikapitlet 

kommer att ligga till grund för frågorna vid intervjutillfällena. Undersökningen kommer att 

grunda sig på ett antal öppna gruppintervjuer med manliga och kvinnliga konsumenter i olika 

åldrar på cirka sju till tio personer. Som komplement till gruppintervjuerna kommer vi att göra 

ett antal enskilda intervjuer med butikschefer för att få en klarare och mer nyanserad bild. 

Samtliga intervjuer kommer sedan att sammanställas och analyseras med den teoretiska 

referensramen för att kunna dra slutsatser och besvara problemformuleringen. Vi har valt att 

använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi i detta skede inte vet vad vi 

kommer att få ut för information från undersökningen och fokusgruppsintervjuerna.  

2 Teoretisk referensram  

Nedan presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Vi 

presenterar teorier och modeller inom ämnet konsumentbeteende. Vi har valt att inleda den 

teoretiska referensramen med ett stycke om genus för att belysa betydelsen av genus för 

beteendet i köpprocessen. Detta stycke kommer dock inte att behandlas i analysavsnittet utan 

ska ge läsaren en överblick av vad genus är.    

2.1 Genus 

Genus är ett begrepp som beskriver förståelsen och urskiljer de sociala och kulturella 

faktorerna som gör att män och kvinnor beter sig på ett visst sätt.
13

 Saker som visar tydligt på 

att det skiljer sig mellan att vara man eller kvinna är bland annat, val av utbildning, att visa 

känslor, utseende, klädsel och framför allt jobb. Det finns en hel del faktorer och 

begränsningar som påverkar möjligheter hos män och kvinnor i deras val och agerande i 

samhället. Familjen och vännerna är en större påverkansfaktor än vad många tror, de påverkar 

                                                 
13

 Josefson (2007) 
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valet av utbildning, vilka du ska umgås med och vad du ska ha på dig. Kvinnor och män beter 

sig på olika sätt i olika situationer och detta är ett självupplärt beteende.
14

  

Genus påverkar och begränsar, vilket många är omedvetna om. Män och kvinnor agerar 

utifrån hur en man eller kvinna bör agera. Hur en man eller kvinna bör bete sig skiljer sig åt 

beroende på kultur.
15

 Genus hjälper till att dela in och strukturera upp samhället. 

Koncentrationen mellan män och kvinnor påverkar det mesta runt omkring, vilket varierar 

mellan olika kulturer och beroende på tid.
16

  

Enligt forskning som gjorts inom ämnet behandlas människor olika beroende på kön, vilket 

syns bland annat i skolor, reklam, media, umgänge och relationer. Vad manlighet och 

kvinnlighet innebär är något vi måste läsa oss till och förstå. I dagens samhälle blir faktorerna 

manlighet och kvinnlighet allt spetsigare och det syns påtagliga skillnader.
17

  

Det finns många tydliga och oskrivna regler i dagens samhälle som är svåra att ändra på. 

Arbetsmarknaden är ett bra exempel då det är svårare för kvinnor att växa och nå upp till 

chefspositioner än vad det är för män. Dessutom tjänar män i genomsnitt mer än vad en 

kvinna gör. En annan tydlig aspekt är det obetalda hemarbetet som oftast blir kvinnornas 

syssla.
18

  

2.2 Köpprocessen 

Köpprocessen är en utav de vanligaste modellerna för att beskriva konsumentens beslut i en 

köpsituation. Vid beslutsfattande går konsumenten igenom fem steg, från det att konsumenten 

blir medveten om ett behov till det att köpet är gjort och utvärderat. De fem stegen i 

konsumentens köpprocess är: 

1. Behovsidentifikation 

2. Informationssökning 

3. Alternativutvärdering 

4. Köp 

                                                 
14

 Josefson (2007) 
15

 Josefson (2007) 
16

 Josefson (2007) 
17

 Josefson (2007) 
18

 Josefson (2007) 
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5. Utvärdering efter köp
19

 

Köpprocessen är en generell modell och oavsett vad köpet gäller passerar konsumenten 

samtliga av modellens fem steg. Dock skiljer sig konsumentens engagemang i de olika stegen 

beroende på inköp, vilken i sin tur påverkar köpprocessen. Dagligvaror till exempel kräver 

inte ett så stort engagemang från kundens sida och därför blir köpprocessen här ganska kort. 

Vid köp av en bil eller en semesterresa kan köpprocessen däremot bli ganska lång eftersom 

mer engagemang krävs från kunden. Beroende om produkten eller tjänsten är hög- eller 

lågengagerad är alltså avgörande för konsumentens engagemang i köpprocessen.
20

 Skillnaden 

mellan låg- och högengagerade köp varierar beroende på vad det är för typ av produkt. En 

produkt kan ses som lågengagerad av någon och som högengagerad av någon annan.
21

 Andra 

faktorer som dessutom påverkar är produktens kostnad och komplexitet, samt konsumentens 

kunskap, intressen, motivation och personlighet. Även situationen har en stor betydelse.
22

 

2.2.1 Steg 1. Behovsidentifikation 

Det finns två olika sätt för konsumenter att handla på, antingen för att tillfredsställa ett behov 

som uppstått, eller för att handla för själva handlandets skull. Detta kallas nyttoperspektiv 

respektive njutningsperspektiv. Nyttoperspektivet innebär att kunden handlar för att uppfylla 

ett behov, medan njutningsperspektivet kan innebära att kunden handlar för att få en 

upplevelse, inspiration, stimulans, nya kunskaper, avkoppling eller bekräftelse.
23

 Behov och 

begär är andra begrepp som styr konsumentens köpbeteende. Sociologen Colin Campbell 

menar att eftersom dagens samhälle bygger på tillväxt konsumeras det efter begär och inte 

efter behov. De fysiologiska behoven, så som mat, vatten och omsorg, är redan tillfredsställda 

vilket gör att begäret tar överhand.
24

 I behovsidentifikationen upplever konsumenten ett behov 

som behöver tillfredsställas. Ett behov uppstår när skillnaden mellan det önskade tillståndet 

och det faktiska tillståndet blir för stort.
25

 Vidare är behoven kopplade till två olika typer av 

köpmotiv, vilka är informativa köpmotiv och transformativa köpmotiv.
26

 De informativa 

köpmotiven beskriver hur konsumenten vill komma ifrån sitt nuvarande tillstånd. De 

                                                 
19

 Hernant & Boström (2010) 
20

 Hernant & Boström (2010) 
21

 Wanger (2002) 
22

 Hernant & Boström (2010) 
23

 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
24

 Campbell (2005) 
25

 Hernant & Boström (2010) 
26

 Hernant & Boström (2010) 
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transformativa köpmotiven däremot beskriver hur konsumenten vill nå ett önskat tillstånd. 

Vidare delas de informativa och transformativa köpmotiven in i olika köpbehov, vilka är: 

Informativa köpmotiv 

 Problemundanröjande – Huvudvärk uppkommer och behov av Alvedon uppstår 

 Problemundvikande – Alvedon inhandlas för att slippa huvudvärk och värk vid ett 

senare tillfälle 

 Blandade känslor – Godis är gott men väldigt onyttigt 

 Ofullständig nöjdhet – Datorn fungerar bra men det finns en annan med bättre grafik 

 Normal förbrukning – Kaffet är slut och behovet att köpa nytt uppstår 

Transformativa köpmotiv 

 Sensorisk tillfredsställelse – Njuta av exempelvis godis eller god mat 

 Social acceptans – Accepteras av sin omgivning, exempelvis rätt kläder i 

umgängeskretsen 

 Intellektuell stimulans – Att utvecklas genom exempelvis utbildning
27

 

2.2.2 Steg 2. Informationssökning 

När konsumenten uppmärksammat sitt behov börjar processen om att söka information om 

produkter eller tjänster för att hitta möjliga lösningar att tillfredsställa behovet. 

Informationssökningen kan definieras som "motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet 

eller förvärv av information från omgivningen".
28

 Informationssökningen sker antingen 

genom en intern sökning (minnesbaserad), eller via en extern sökning (handlingsbaserad). 

Oftast gör konsumenten först och främst en intern informationssökning baserad på tidigare 

erfarenheter. Räcker inte minnet till för att fatta ett köpbeslut gör konsumenten även en extern 

informationssökning.
29

 Informationssökningens längd beror på vilket engagemang som krävs 

av kunden. Är produkten eller tjänsten något som köps dagligen krävs lågt engagemang och 

processen går snabbt och rutinmässigt. Vid dyrare och ovanliga köp krävs mer engagemang 

                                                 
27

 Hernant & Boström (2010) 
28

 Hernant & Boström (2010) 
29

 Hernant & Boström (2010) 
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från kundens sida för att säkerställa att rätt kriterier ställs. Denna process kan därmed ta flera 

månader.
30

 

Internet är ett bra hjälpmedel för att samla in information om olika varor och produkter, men 

också ett sätt för företagen att nå ut till kund. Internet har gått från att vara relativt okänt till 

att idag vara en självklarhet för både privathushåll och företag. Användningen av Internet har 

ökat markant det senaste årtiondet. Nästintill alla företag i dagens samhälle använder sig utav 

Internet för att växa och bli större på marknaden.
31

 

E- handeln blir allt med populär och företagen anpassar priser och sortiment specifikt för att 

vara med i konkurrensmakten i Internethandeln. Konsumenternas villighet att handla över 

internet är en stor drivkraft för företagen, då de genom att arbeta med Internet och e-handel 

skapar en starkare relation till sina kunder.
32

  

2.2.3 Steg 3. Alternativutvärdering 

Det tredje steget i konsumentens köpprocess är alternativutvärderingen. Det innebär att 

konsumenten utvärderar och överväger olika alternativs möjligheter att tillfredsställa behovet 

som uppstått. För att lyckas med detta ställs kriterier som produkten ska uppfylla. I praktiken 

sker informationssökningen och utvärdering av alternativ jämsides med varandra, samtidigt 

som konsumenten söker information så bearbetas och utvärderas innehållet i informationen.
33

 

En undersökning av Wharton Research om inköpsvanor hos den amerikanska befolkningen 

säger att män handlar medan kvinnor shoppar, och det har upptäckts jämförbara skillnader i 

hur kvinnor och män beter sig vid inköp av varor.
34

 Män är mer effektiva i sitt handlande då 

de vet vad de vill ha eftersom de redan innan butiksbesöket kollat upp och jämfört olika 

produkter och tjänster. Kvinnor däremot jämför produkter och priser i olika butiker innan de 

kommer till ett köpbeslut.
35

 De strosar i ett lugnt tempo runt i butikerna, undersöker varorna, 

ställer frågor och integrerar med personalen.
36

 Kvinnor har en större ihärdighet än vad män 

har när de shoppar och kan tillbringa nästan trettio minuter extra i butiken när mannen har gett 

upp.
37

 Undersökningar visar också att män rör sig snabbare i butiker än vad kvinnor gör och 

                                                 
30

 Hernant & Boström (2010) 
31

 Forskningsrapport 103 (HUI) 
32

 Forskningsrapport S80 (HUI) 
33

 Forskningsrapport S80 (HUI) 
34

 Kuruvilla m.fl. (2009) 
35

 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
36

 Underhill (2006) 
37

 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2008) 
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granskar varor och priser i avsevärt mindre utsträckning. Betydligt fler män än kvinnor köper 

de kläder som de provat, och män tycker inte om att be personalen om hjälp utan lämnar 

butiken om han inte finner det han söker.
38

  

Varumärken är något som konsumenter tar stor hänsyn till vid utvärdering av olika alternativ 

och har kommit att spela en allt större roll.
39

 Varumärken är de känslomässiga mervärden som 

erbjuds kunden, det som särskiljer en produkt, service eller butik från en annan. Ett varumärke 

utgörs av själva namnet och en tillhörande symbol i form av en logotyp, men det kan också 

vara ett kännetecken som till exempel en speciell design, färg eller musik.
40

 Olika varor och 

varumärken fungerar som olika symboler, vissa varor har ett stort symboliskt värde. Varor 

och varumärken som har ett visst symboliskt värde är betydelsefulla i förhållande till 

omvärlden och vilket symboliskt värde som associeras med en vara kan variera för olika 

personer. Prestige och status är ett symboliskt värde för olika varor. Dyra varor förknippas 

med mycket pengar och kan därmed ge ägaren status jämfört med andra som inte har råd. Det 

kan till exempel handla om dyra märkeskläder och exklusiva hår- och hudvårdsprodukter. 

Genom valet av kläder, skor eller accessoarer kan konsumenten markera en identitet och 

personlighet.
41

 Många forskare anser att varumärken idag har en mer framträdande roll på 

grund av att vi i dagens samhälle söker tillhörighet och identitet. Starka varumärken förmedlar 

olika uttryck och starka identiteter som många kan relatera och känna en samhörighet till, 

varorna får en sekundär betydelse och förmedlar en viss livsstil.
42

 I vardagen handlar 

varumärken om att hjälpa konsumenten vid olika val av produkter, att välja och välja bort. Att 

känna igen ett varumärke kan underlätta beslut hos konsumenten och till och med förkorta 

och förenkla kundens köpprocess. Undersökningar visar också att ett förtroende för ett visst 

varumärke kan innebära att konsumenten kan bortse för en produkts eventuella brister, 

känslorna för varumärket överförs på produkten. Konsumenten väljer alltså ett varumärke av 

både emotionella och rationella skäl.
43

 

2.2.4 Steg 4. Köp 

Efter att information sökts och alternativen utvärderats har konsumenten förhoppningsvis 

kommit fram till ett alternativ som tillfredsställer behovet. Köpet är köpprocessens fjärde steg 
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och enligt Hernant och Boström (2010) det minst komplexa steget i hela modellen. Valet av 

inköpsställe fungerar på likartat sätt som alternativutvärderingen. Det ställs krav på 

egenskaper så som service, pris och kvaliteten i utbudet. Idag är även upplevelse och 

engagemang en viktig del av köpsituationen.
44

 Upplevelsen av själva köpet kan alltså vara 

minst lika viktigt som sortimentet och den tilltänkta produkten eller tjänsten, och kan till och 

med vara en avgörande faktor för vilken butik konsumenten väljer att besöka vid 

köptillfället.
45

 En konsumtionsrapport från CFK (Centrum för konsumtionsvetenskap) visar 

att män spenderar 42 procent mindre på kläder och skor än vad kvinnor gör.
46

 Konsumentens 

grad av planering påverkar vilken typ av köp det är. Ett köp kan antingen vara planerat eller 

oplanerat, så kallat impulsivt. Planerade köp kan vara totalt planerade, då har konsumenten 

bestämt både produktkategori, varumärke samt objekt, men det kan också vara köp planerade 

på ett övergripande plan. I detta fall görs valet av produkt eller varumärke oplanerat i butiken. 

Impulsköp innebär att konsumenten i affären blir påmind om något som måste köpas, eller att 

produktkategorin är bestämd men inte exakt vilken produkt. Enligt Hernant och Boström 

(2010) finns det flera typer av impulsköp: 

 Rent impulsköp – Konsumenten frångår sitt inköpsmönster och inhandlar något för att 

få en verklighetsflykt.   

 Impulsköp som styrs av påminnelser – Konsumenten får påminnelser om att 

exempelvis kaffet håller på att ta slut. 

 Associativt impulsköp – Konsumenten har ingen erfarenhet av produkten utan gör en 

snabb bedömning i butiken.  

 Planerat impulsköp – Inköpet är planerat men konsumenten vet inte vad som ska 

inhandlas utan vet bara att ett inköp kommer att ske, exempelvis av något 

specialerbjudande. 

 Impulsköp som frihetshandling – Ett inköp som sker på impuls där konsumenten visar 

för sig själv att han eller hon har kontroll över sitt liv genom att kunna unna sig 

någonting.
47

 

I stor utsträckning ser kvinnor shopping mer som ett nöje, medan männen ser inhandlandet av 

produkter mer som en uppgift.
48

 Kvinnor i sällskap med en väninna är en utmärkt och 
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önskvärd kund för butiker. Undersökningar visar att kvinnor som har sällskap av varandra vid 

köptillfället har ett högre genomsnittsköp och stannar kvar längre i butiken än kvinnor som 

handlar ensamma eller tillsammans med en man.
49

 Kvinnors och mäns olika beteenden kan 

ofta vara ett känsligt ämne eftersom det inte bara är i beteendet det finns skillnader utan också 

i den service konsumenten får av butikerna och butikspersonalen. Många butiker har en klar 

majoritet kvinnor som kunder där männen är i minoritet. Kvinnorna besöker butiken ofta, och 

trots att de inte handlar varje gång så återkommer de år efter år. Här får män en annan 

behandling och service jämfört med vad kvinnorna får. Förklaringen till detta lyder oftast att 

män har ett större behov av hjälp samt att de är mer motiverade då de handlar än vad 

kvinnorna är. Personlig försäljning och exponering måste anpassas till olika kundsegment, 

men det får samtidigt inte ske förutfattade meningar om könsroller som kan skapa missnöje. 

Fördomar om vad som anses är kvinnligt respektive manligt beteende kan bidra till minskad 

försäljning och förlorade kunder.
50

 

2.2.5 Steg 5. Utvärdering efter köp 

Efter att konsumenten har utfört ett köp konsumeras och används den köpta produkten eller 

tjänsten. Men framförallt gör kunden en utvärdering om hur nöjd han eller hon är med 

köpupplevelsen och den köpta produkten, samt hur bra produkten tillfredsställde behovet som 

uppstått i början av processen. Här utvärderas dessutom produkten och varumärket, om den 

ska köpas igen eller inte. Ett lyckat köp är när produkten och varumärket lever upp till 

kundens förväntningar och tillfredsställer behovet. Konsumenten kommer vid senare tillfällen 

att använda upplevelsen som underlag i sin interna sökning när behovet uppstår nästa gång. 

Det är därför av stor vikt för butiker och leverantörer att lyckas göra konsumenterna nöjda 

med hela processen för att lyckas hålla lönsamhet i framtiden.
51

 

3 Metod  

Nedan presenteras uppsatsens metodologiska del. Här presenteras och motiveras de metodval 

vi använt oss utav genom uppsatsens gång, och frågor som varför vi valt att undersöka ämnet 

och hur vi har gått tillväga kommer här att besvaras. 
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3.1 Val av ämne 

Det är intressant att diskutera skillnaderna i hur män och kvinnor går igenom de olika stegen i 

köpprocessen. Då det har visat sig att det finns både fysiologiska och psykologiska skillnader 

mellan män och kvinnor generellt, är det intressant att undersöka om beteendet även skiljer 

sig i köpprocessen och vid beslut om konsumtion. Konsumenten går dagligen igenom 

processens fem steg vid inköp av varor, och det blir därför en viktig fråga att undersöka. Det 

är främst viktigt för företagsledare att hålla sig uppdaterade om konsumentens behov och 

begär vid inköp av varor då detta är ett viktigt verktyg för att lyckas. Finns det skillnader i hur 

män och kvinnor shoppar? 

3.2 Val av metod 

För att kunna besvara den givna problemformuleringen inleddes arbetet med att samla in 

tänkbar litteratur som berör köpprocessen. Sökning av facklitteratur har skett externt på fyra 

bibliotek i olika kommuner. För att stärka uppsatsens relevans har även vetenskapliga artiklar 

hämtats ifrån databaser så som Elsevier, Blackwell Publishing samt Wiley. Sökord som 

använts är bland annat consumer behaviour, gender, differences in consumer behaviour, 

buying decision och buying process med flera. Till den empiriska delen har det genomförts 

kvalitativa intervjuer i form av fyra fokusgrupper. En fokusgrupp, även kallad öppen 

gruppintervju, är en grupp med människor som samlats för att diskutera ett förutbestämt 

ämne. Under intervjun är gruppmedlemmarna delaktiga i diskussionen och kan även ställa 

frågor till varandra som för samtalet vidare in på nya banor och tankegångar inom ämnet.
52

 

Här fungerar undersökaren som en ordförare eller debattledare, snarare än som en intervjuare, 

och uppgiften är att hålla gruppmedlemmarna på rätt spår genom hela fokusgruppsintervjun.
53

 

Här kan undersökaren vara passiv eller aktiv i sitt agerande. Passivt innebär att undersökaren 

endast ställer en huvudfråga för att sedan låta konsumenterna prata fritt inom ämnet. Det som 

då kommer upp är sådant som de anser är viktigast. Att vara aktiv innebär att undersökaren 

ställer mer konkreta och snäva frågor till konsumenterna. Det vanligaste är dock att använda 

sig av en blandning mellan både passivt och aktivt.
54

 Valet att använda fokusgrupper 

grundades i att få igång diskussioner inom ännet samt att få fler synvinklar och ett större djup 

av vad konsumenterna har för åsikter. Dock finns det nackdelar med denna metod då de 
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intervjuade lätt kan anpassa och forma sina svar efter gruppen. Indelningen av de olika 

åldrarna i fokusgrupperna gjordes för att få en klarare och mer nyanserad syn över om det 

skiljer sig. För att inte enbart få en bild ur konsumentens synvinkel om hur skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors syn på köpprocessen ser ut, har även enskilda intervjuer med 

butikschefer genomförts. Detta eftersom butikspersonal dagligen kommer i kontakt med män 

och kvinnor som ska handla och kan därför uppfatta skillnader i beteendet. Att samla in 

information från flera olika källor kallas triangulering, vilket leder till ökad tillförlitlighet. Om 

svaren från intervjuerna stämmer överens med varandra ökar tillförlitlighet. För att kunna 

svara på den givna problemformuleringen och komma fram till en slutsats har det empiriska 

resultatet jämförts och analyserats med den teoretiska referensramen.  

3.3 Val av fokusgrupper 

För att få en klarare syn och djupare förståelse för hur kvinnor och män beter sig i 

köpprocessen är fokusgrupperna indelade i kön samt åldrarna 16-39 och 40-70 . Indelningen 

är gjord på detta vis för att undersöka om det även finns skillnader mellan olika åldrar och 

för att få en mer nyanserad och korrekt information
55

, samt att det vid analysen och 

sammanställningen av intervjuerna ska vara lättare att urskilja vad som är ett typiskt 

kvinnligt respektive manligt beteende. Vi har valt att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer, 

två med vardera kön, då fler intervjuer kräver mer tid vilket detta arbete inte ger utrymme 

för. Vid utformningen av fokusgrupperna resonerade vi på så vis att det vid 16 års ålder är 

vanligt att ungdomar får sitt första bankomatkort och därmed kan börja handla mer 

självständigt. Vidare tror vi att vid 40 års ålder är normalsvensken mitt uppe i familjelivet 

och prioriterar därmed andra saker än just shopping, och vi ansåg därför detta som en bra 

brytpunkt mellan yngre och äldre konsumenter. Respondenterna till de yngre fokusgrupperna 

valdes ut bland studenter samt bekanta till oss. Nackdelen med att intervjua bekanta till oss 

kan dock vara att det under intervjuerna inte framkommer helt ärliga svar. Respondenter till 

de äldre fokusgrupperna var svåra att få tag på då det var svårt att få denna åldersgrupp att 

ställa upp, och därför kontaktades Varbergs Energi, ett större företag på orten där vi 

intervjuade anställda från kontoret. 
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3.4 Val och utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna till fokusgrupperna är utformade på så vis att en diskussion inom ämnet ska 

uppstå. Frågorna är hämtade ur den teoretiska referensramen för att kunna koppla samman 

teori och empiri i senare analys och diskussion. Intervjufrågorna till konsumenterna är 

utformade och utvecklade på ett enkelt och förståeligt sätt för att konsumenterna lätt ska 

kunna starta en diskussion tillsammans. Detta då det kan antas att konsumenterna inte besitter 

den kunskap om teorier och modeller som konsumentbeteende innehåller. Eftersom 

butikspersonalen förväntas att ha mera kunskap inom området har vi valt att ställa mer 

avancerade och djupgående frågor till dem. Intervjuguiden för fokusgrupperna återfinns i 

bilaga fyra, och intervjuguiden för butikscheferna återfinns i bilaga fem. 

3.5 Genomförande och sammanställande av intervjuer 

Fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts, en med yngre kvinnor i åldrarna 16-39 år på åtta 

personer, en med äldre kvinnor i åldrarna 40-70 år på sju personer, en med yngre män på åtta 

personer och en med äldre män på sex personer. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på 

Campus Varberg vilket är en konstlad miljö för de intervjuade. En konstlad miljö innebär att 

den är onaturlig för de intervjuade. När tidpunkten för samtliga intervjuer valdes ut togs det 

hänsyn till arbets-, och skoltider vilket genererade i att intervjutillfällena ägde rum under 

kvällstid. Dock ägde de enskilda intervjuerna med butikscheferna rum på morgonen innan 

butikerna öppnades för dagen. Samtliga fokusgruppsintervjuer resulterade i bra och 

omfattande diskussioner om frågorna inom ämnet.  Vi kände inte av att de anpassade sina 

svar, vilket kan vara en nackdel med att intervjua bekanta. Sammansättningen av grupperna 

var lyckad då deltagarna i fokusgrupperna kände sig bekväma i varandras sällskap, vilket i sin 

tur ledde till att de hela tiden förde en diskussion. Som undersökare inom ämnet var det vår 

uppgift att hålla de intervjuade på rätt spår under hela intervjun. Genom att agera moderator 

såg vi till att de höll fokus inom ämnet och diskuterade sådant som var relevant och konkret 

till frågorna som ställdes. Vi valde att använda oss av en blandning mellan passivt och aktivt 

agerande, vilket är det vanligaste förhållningssättet. För att alla i gruppen skulle få känna på 

de olika rollerna, moderator, sekreterare samt fikaansvarig, fördelade vi rollerna olika under 

varje fokusgrupp. Under genomförandets gång uppkom även ytterligare ett antal frågor till de 

intervjuade. Citat från intervjuerna är ordagrant återgivna.  
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4 Undersökningen  
Nedan presenteras det undersökningsmaterial som ligger till grund för undersökningen. 

Undersökningen är grundad på öppna gruppintervjuer samt öppna individuella intervjuer 

med butikschefer. Här har den yngre generationen fått benämningen yngre kvinnor samt 

yngre män, och den äldre generationen äldre kvinnor och äldre män.  

4.1 Fokusgruppsintervju yngre kvinnor 

Angående vad de yngre kvinnorna tänker på och tycker är viktigt när de handlar, anser de att 

personalen är en utav viktigaste delarna. Personalen måste vara trevlig men inte övertrevlig, 

och fråga om de vill ha hjälp även om de inte behöver eller vill ha det. Är personalen 

nonchalant och ointresserade är det en sak som kan få dem att sluta handla i en butik. En 

annan viktig sak är stämningen i butiken, som måste få dem att trivas för att de ska stanna 

kvar för att handla. 

Hur mycket information de samlar in är olika beroende på hur mycket engagemang de 

behöver lägga ner, men när det gäller kläder är det ofta impulsköp. Är de ute efter något 

dyrare och finare lägger de dock ner mer tid på köpet eller som en yngre kvinna säger: 

”Ibland kan man vara ute efter något finare och då kollar man på dyrare produkter, man går 

inte och spontan handlar 3 klänningar för 2000 kronor styck på en dag”. Hur mycket de 

spenderar på kläder är beroende på vad det är för plagg, en av de yngre kvinnorna säger också 

att hon kan tänka sig att lägga mer pengar på ett par skor än kläder då det är något hon kan ha 

dem under en längre tid, och en annan kvinna håller med och tillägger att det är samma sak 

med jeans. De är eniga om att det är mestadels nöjesköp de gör vilket leder till att det sällan 

uppstår några behov som de behöver uppfylla.  Huruvida de jämför olika alternativ är olika 

beroende på plaggets syfte och i vilket tillfälle köpet ska göras. Är de ute efter något de 

behöver till ett speciellt tillfälle går de gärna runt och tittar på olika alternativ. Samma sak 

gäller när de åker iväg till varuhus och har avsatt tid för att shoppa då de jämför mer för att 

hitta det bästa alternativet, medan när de går in i en butik efter jobbet så jämför de sällan. En 

av de yngre kvinnorna tror även att köpbeteendet beror på vilket humör hon är på, och säger: 

”Ibland kan man shoppa och det spelar ingen större roll vad det är”. 

I frågan om varumärkens vikt är majoriteten av fokusgruppen enig om att människor idag 

sällan förstår vad det är för märke, dock tror en utav de yngre kvinnorna tror att det är viktigt 

beroende på vilken umgängeskrets personer tillhör. En utav de yngre kvinnorna säger även att 

hon kan känna sig lite bättre och extra fin om hon har ett märkesplagg och får medhåll från en 



Marcus Gustafson 890508  Grupp 7 Varberg 

Sofia Norborg 900716 

Mikaela Uhlmann 900721 

 

15 

 

annan kvinna i den yngre fokusgruppen. Enligt fokusgruppen blir varumärken viktigt eller 

oviktigt beroende på vad plagget skall användas till, är det något som kan användas över en 

lång tid är det lättare att lägga ut mer pengar då det oftast ger en bättre kvalitet på plagget 

enligt en yngre kvinna och får hon medhåll från de andra kvinnorna. De är överens om att de 

som konsumenter får vad de betalar för. De yngre kvinnorna tror också att märkeskläder är 

viktigare i yngre åldrar då de fortfarande letar efter sin egen stil. 

Angående huruvida de köper samma varumärken är de eniga om att när det gäller jeans är de 

mycket mer märkeslojala om de lyckats hitta ett märke som har bra passform och kvalitet än 

när de köper basplagg.  

Angående varför de shoppar är de yngre kvinnorna överens om att det beror på många saker. 

Det kan vara för att de behöver en ny klänning till kvällen och de kan se shopping som en 

upplevelse eller för att belöna sig själva om de gjort något. De säger även att det är ett sätt att 

umgås med vänner. Vid frågan om de går ensamma eller i grupp gör de både och. En av de 

yngre kvinnorna säger att om huvudsyftet är att handla till sig själv går hon helst ensam. En 

annan yngre kvinna säger också att det handlar mycket om att hitta en bra shoppingpartner då 

vissa är sådana att de går igenom butiken på fem minuter och andra tar två timmar på sig.  

De yngre kvinnorna är eniga om att läget på butiken spelar roll till en viss del. Är de på stan 

för att fördriva tid så tror de att det är viktigt att butiken ligger nära de andra i staden då de har 

en speciell rutt de ofta går eller precis som en yngre kvinna säger: ”handlar man spontant ska 

det ligga centralt. Själv går jag inte så ofta till de butikerna som ligger en gata bort ens”. 

Men å andra sidan om de har planerat att shoppa spelar det ingen större roll, eller som en 

yngre kvinna i fokusgruppen säger: ”har man planerat att köpa något och väl tar sig till 

butiken så handlar jag oftast”. De yngre kvinnorna är eniga om att butikens layout är av 

betydelse. En yngre kvinna säger att hon inte tycker om butiker som har för mycket kläder på 

en liten yta och får medhåll från de andra. Fokusgruppen är även enig om att provrummen 

måste vara fräscha och insynsskyddade, men det är inget som får dem att sluta handla om 

butiken har något de vill ha. Då köper de hellre och provar hemma och lämnar tillbaka om de 

inte är nöjda vilket även kan leda till att de inte lämnar tillbaka och hittar det i garderoben ett 

halvår senare.  

Majoriteten av de yngre kvinnorna tycker om e-handel är bra men två av dem gillar inte det 

faktum att de inte får känna på kläderna, och vill därför gärna gå till en butik och handla.  Då 
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det är storlekar och passform som de inte känner sig säkra på skulle de dock kunna tänka sig 

att köpa skor om de är någon modell de har tidigare erfarenhet från.  I frågan om vad som är 

så bra med e-handel svarade majoriteten att utbudet blir mycket större och det blir lättare att 

hitta plagg som inte alla andra har, plus att de får ett paket som de blir glada för.  En annan 

yngre kvinna säger att om något är slut i butiken på den lokala orten är det bra att kunna köpa 

det på Internet istället. De yngre kvinnorna som handlar på Internet säger att de handlar ifrån 

både Svenska och utländska sidor och att de inte är oroliga att bli av med pengar vid betalning 

så länge det är ett företag de känner igen, men skulle de vara osäkra tar de betalningen via 

faktura istället. 

I frågan om köpbeteendet skiljer sig mellan könen är de yngre kvinnorna i fokusgruppen 

övertygade om att det skiljer sig. De är överens om att de tror att de yngre männen går ut och 

handlar mer sällan än de själva. De tror även att de handlar för mer och har ett tydligt mål när 

de väl handlar, eller som en utav de yngre kvinnorna säger: ”Jag tror ändå att killar är 

sådana att, nu ska jag ha en tröja så nu går jag och köper en tröja. De går inte runt och tittar 

på allting”. En yngre kvinna berättar ett exempel där hennes pappa var i stan och köpte två 

par jeans, en skjorta plus två par skor på en gång, och hon tillägger även att hon måste gå runt 

och titta på allt, även det hon tycker är fult. En utav de yngre kvinnorna säger att hon tror att 

e-handel borde passa yngre män väl och tycker det är konstigt att det är så mycket kvinnor 

som handlar där då det bara är att klicka på en vara och den kommer hem. En annan skillnad 

som kommer fram är att de tror att kvinnor har shopping som tidsfördriv medan de tror att 

män inte använder det som tidsfördriv utan har mer planerade inköp.  De är även eniga om att 

det skiljer sig till viss del mellan åldrarna men framför allt mellan de yngre och äldre männen. 

De tror att äldre män ofta får hjälp av sina fruar men att utbudet börjar bli större för män, 

vilket bidrar till att de blir mer intresserade i unga år. Men när det gäller kvinnor tror de inte 

att det skiljer sig särskilt mycket då de flesta gillar att shoppa.  En av de yngre kvinnorna 

säger även att hon tror att det skiljer sig från dem som är under 16 år, eller vid det tillfället där 

de blir medvetna om att för att få jobb så måste de se presentabla ut. De yngre kvinnorna tror 

även att män tänker mer på varumärken då de har sämre utbud och kvinnor är ganska 

bortskämda med ett brett utbud av kläder. En utav de yngre kvinnorna tror även att det 

kommer ifrån att yngre män är mer intresserade av teknikprodukter och att det följer med när 

de ska köpa kläder. 
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4.2 Fokusgruppsintervju äldre kvinnor 

I frågan om hur de beter sig och tänker när de handlar svarar de äldre kvinnorna att det finns 

flera faktorer som de tar hänsyn till vid köptillfället. De är eniga om att kläderna måste sitta 

bra och vara praktiska, men också att priset spelar en stor roll och att kläderna inte får vara för 

dyra. En annan viktigt faktor kvinnorna tar hänsyn till vid köptillfället är mötet med 

personalen. En trevlig och hjälpsam personal är ett måste. Tvättråden är en annan faktor som 

kvinnorna är enade om har en avgörande roll, hur ska plaggen tvättas? Även vad kläderna 

innehåller för material är avgörande. 

När behovet av att köpa nya kläder uppstår är de äldre kvinnorna enade om att de inte söker 

mycket information innan de går till butiken för att handla. Dock samlar de omedvetet in 

information från de dagliga reklamkanalerna i form av TV och tidningar. En av de äldre 

kvinnorna säger att hon även kan påverkas av vänner och bekanta, och att mun – mot – mun 

metoden är en av de viktigaste reklamkanalerna. 

I frågan om huruvida de äldre kvinnorna handlar för nöjes skull eller för att ett behov har 

uppstått är de inte riktigt enade. De säger att oftast uppstår de vanliga behoven när det 

kommer till en ny säsong, så som att en ny jacka eller ett par nya skor måste köpas in. Några 

av dem tycker om att gå runt och se sig omkring i butiker några gånger per säsong, och då 

sker ofta impulsshopping. En av de äldre kvinnorna tillägger att hon ofta impulshoppar när det 

gäller realisation. Skyltarna lockar om billiga priser och då kan det mycket väl hända att ett 

och annat klädesplagg inhandlas. 

När det rör sig om ett behov är de äldre kvinnorna enade om att de gärna går till ett flertal 

butiker och jämför klädernas pris och kvalitet. Mestadels rör det sig om basvaror som 

exempelvis jackor och skor som konsumenterna jämför innan köp, sådant som ska hålla i mer 

än en säsong. Rör det sig däremot om en lågprismarknad är det lätt hänt att de impulsshoppar. 

Angående hur de äldre kvinnorna ser på varumärken och märkeskläder är de överens om att 

märkeskläder ger status och prestige. Dock anser några av dem att det inte spelar någon roll 

vad det är för märke på kläderna, bara de är bekväma och av god kvalitet. Däremot är de äldre 

kvinnorna enade om att när det gäller dyrare och mer praktiska kläder, så som till exempel 

jackor och skor, är det mer vanligt att de tittar på vad det är för märke. Den typen av kläder är 

ofta tidlösa och kan hålla i flera säsonger, vilket gör att de äldre kvinnorna därför kan välja att 

lägga lite mer pengar på just den typen av kläder. En av de äldre kvinnorna säger dock att det 
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går att hitta minst lika bra kläder för en billigare summa men med samma goda kvalitet som 

dyra märkeskläder, och majoriteten av de äldre kvinnorna säger att de helst köper de billigaste 

kläderna. Dock beror det på vad det är för produkt och vilken situation det handlar om. 

Om de alltid köper samma varumärke eller om de varierar är beroende om vad det handlar om 

för produkt. Vet de med sig att ett varumärke har bra kvalitet och funktion så köper de ofta 

samma som tidigare. Dock är de inte omöjliga utan kan även testa nya varumärken.  

Varför kvinnorna shoppar är mestadels för att de har ett behov, men de kan även se det som 

ett avbrott i vardagen och då blir det mer som en social och kul grej. En äldre kvinna säger att 

när behovet har uppstått och det är ett måste att handla nya kläder är det inte alltid att den 

tänkbara produkten som ska täcka behovet finns. Däremot när pengarna är begränsade eller 

det inte finns något behov händer det ofta att det hitta nya och snygga kläder. 

De äldre kvinnorna är enade om att det är ganska vanligt att de fördriver tiden med att shoppa 

om det inte finns något annat att göra. Om köptillfället dessutom erbjuder en upplevelse säger 

de att det bidrar till att kroppen fylls av en glad och positiv känsla. Detta gör att den positiva 

upplevelsen som uppstår vid köptillfället sprids vidare till människor i ens närhet. En äldre 

kvinna tillägger att det dessutom kan vara en upplevelse att få komma bort från vardagen och 

åka till en annan stad för att shoppa. De anser också att shopping lika väl kan vara en social 

grej, att få spendera lite extra tid med vänner och familj. 

Angående butikens layout är de äldre kvinnorna enade om att den har en stor betydelse och 

påverkan vid köptillfället. En av dem säger att om butiken är rörig och oorganiserad så tycker 

hon att det är jobbigt att vistas i butiken och går därmed snabbt ut. Hon tror även att de flesta i 

den äldre generationen tycker likadant och tillägger att: ”det är tråkigt att gå in i en butik som 

inte tilltalar en.” Även belysningen spelar en stor roll när det gäller butikens layout. Färgerna 

på kläderna kan skilja sig i hur de ser ut inne i butiken och när de sedan kommer ut i 

dagsljuset. Om butiken är liten till ytan men samtidigt har ett brett sortiment tappar kvinnorna 

ofta fokus och lämnar snabbt butiken. ”Den ultimata butiken ska vara stor till ytan och det 

ska finnas luftiga ytor mellan klädhängarna i butiken” säger en av de äldre kvinnorna. 

Läget av butiken tror de äldre kvinnorna kan påverka köpbeteendet ganska mycket. Om det 

till exempel är någon som bor på landet och inte har tillgång till så många affärer blir det mer 

att själva handlandet sker när ett behov uppstår. När det kommer till sådana tillfällen blir det 
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även en större upplevelse att åka och shoppa, till skillnad från att bo i en stad då det inte alls 

blir en upplevelse på samma vis att gå och shoppa eftersom det sker mer dagligen. 

Internet är ett av de nya konkurrensmedlen inom konfektionsbranschen som snabbt växer sig 

allt större på marknaden. När frågan ställdes till de äldre kvinnorna om hur de ser på e-handel 

var en del av dem helt emot det och svarade att det inte går att prova kläderna och känna på 

kvaliteten om de inhandlas via Internet. Kläderna ska sitta bra och därför är det viktigt att 

kunna testa dem innan de bestämmer sig för att genomföra ett köp. En äldre kvinna nämnde 

att hon även tror att det är lätt att bli lurad vid köp via Internet och därför väljer hon att hålla 

sig ifrån det. Ingen av deltagarna i fokusgruppen har idag handlat över Internet, men skulle 

samarbetet mellan butik och e-handelsbutik bli annorlunda jämfört med idag så finns det 

möjlighet att de ändrar sitt beteende. Om de någon gång i framtiden skulle börja handla via 

Internet skulle de helst föredra svenska sidor framför de utländska eftersom fraktavgifter ofta 

förekommer, det är även lättare att skicka tillbaka kläderna om de inte skulle passa. 

När de äldre kvinnorna svarar på frågan vad de tror skiljer mellan mäns och kvinnors 

köpbeteende svarar de att de tror att köpbeteendet skiljer sig mellan könen, men också mellan 

de olika åldrarna. De tror även att det ofta är den yngre generationen, både män och kvinnor, 

som ofta går runt i flera olika butiker för att bara titta utan att behöva köpa något. De tror 

dessutom att männen i den äldre generationen ofta tycker att det är smidigt att ha allt samlat 

på ett och samma ställe och väljer därför att endast gå till ett fåtal butiker. 

4.3 Fokusgruppsintervju yngre män 

I frågan om hur de tänker när de handlar är alla i fokusgruppen eniga om att utbudet är det 

som först och främst styr vilken butik de väljer, men att det även kan skilja beroende på vad 

de har för behov. En av de yngre männen säger att även butiken ska ge honom en känsla av att 

det är hans typ av kläder de säljer i butiken.  

I frågan om det är något speciellt de tar hänsyn till eller om de går till alla butiker svarar en 

yngre man att om han är ute efter något mer specifikt så som en skjorta som ska användas till 

ett speciellt tillfälle går han ofta runt och tittar lite innan han hittar det han söker, medan när 

det gäller vardagskläder så finns det en speciell butik han går till. En annan yngre man säger 

att han följer samma mall varje gång han är ute och handlar då han börjar i en butik och 

arbetar sig vidare tills han hittar det han söker, vilket ofta sker i någon av de första butikerna.  
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I frågan om dem söker mycket information innan ett köptillfälle svarar en utav de yngre 

männen att det är väldigt sällan som han letar information innan han ska köpa något 

klädesplagg, det blir ofta att ett nytt behov uppstår och han går till en butik och köper 

exempelvis en t-shirt. De andra instämmer och en yngre man säger att: ”ofta är det så att om 

man hittar något som är bra så köper man det”.  

I frågan om dem jämför plagg och butiker är alla eniga om att om de skulle hitta en fin skjorta 

så köper de den. En yngre man i fokusgruppen säger att han kan tänka sig att yngre kvinnor 

jämför mer då de har fler butiker att välja bland och därmed också ett bättre utbud som gör att 

de jämför mer än män, och får medhåll från de andra. En utav de yngre männen tillägger att 

yngre kvinnor ofta har råd att köpa två plagg till samma pris som ett för dem och att det är 

därför de kanske nöjer sig med det första de hittar.  

Angående om de behovs- eller nöjesshoppar säger en yngre man att nu när han studerar så är 

det absolut inte för att det är roligt men att det går i vågor, har han mer pengar så handlar han 

också mer för att det är ett nöje. Har han mer pengar så kan han exempelvis köpa en skjorta 

endast för att den är snygg och utan att han har ett behov. 

För de yngre männen är inte varumärket det viktigaste utan det är utseendet och kvaliteten 

som avgör vilka plagg de köper. En yngre man säger att han som konsument vet vilka märken 

som gör bra och snygga kläder vilket leder till att han kollar på dem oftare. Fokusgruppen är 

enad om att varumärket är viktigare vid köp av vissa klädesplagg, så som till exempel jeans, 

då varumärket förmedlar kvalitet och att det är därför de köper märkeskläder. Skulle de 

däremot hitta en liknande tröja som är billigare hade de köpt den istället. De tror även att 

varumärken var viktigare när de var yngre och inte hade hittat en egen stil och att det går lite 

hand i hand med modet. Numera är kläderna mer stilrena och det är svårare att se vad det är 

för märke på en tröja enligt en yngre man i fokusgruppen. De är även eniga om att variationen 

är ganska stor mellan inköpen av varumärken, så länge det är snyggt och håller en bra 

kvalitet. Detta gäller dock inte jeans då de ofta vet vilka märken som brukar ha bra kvalitet 

och passform. En yngre man säger också att han är beredd att lägga mer pengar på ett par 

jeans då han inte köper det lika ofta och vill att de ska hålla längre och att det därför ofta blir 

märkesjeans. En annan yngre man håller med och säger: ” Det finns ju ofta en anledning till 

att de kostar några kronor mer”.   
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Angående varför de shoppar är de oense. Två av de yngre männen i fokusgruppen kan mycket 

väl tänka sig att gå på stan som ett sätt att umgås med vänner och fördriva lite tid, medan den 

andra delen av fokusgruppen säger att det var längesen de var ute och handlade för att det var 

roligt. De har numera ett tydligt mål med deras shopping men att det kan variera beroende på 

säsong.  De yngre männen säger även att de helst går ihop med någon vän om de ska titta i 

butiker.  

Enligt de yngre männen spelar butikens läge en viss roll beroende på om de är ute och 

nöjesshoppar eller har ett klart mål. De är överens om att när de vet vad de ska köpa har 

butikens läge ingen större påverkan utan då åker de dit, men skulle de vara ute och gå på stan 

så tror de att butikerna tjänar på att ligga inne bland de andra butikerna. Angående butikens 

layout så är åsikterna delade. En yngre man säger att: ”Jag hatar trånga och röriga butiker” 

medan en annan säger att han gillar de kaosartade butikerna mer än de där allt ska ligga så 

fint. En aspekt som dock är viktig för alla i fokusgruppen är att butiken ska se fräsch ut inuti 

och att den ska locka dem till att gå in. Angående hjälp av personalen i butikerna vill de yngre 

männen helst klara sig själva och det är sällan de frågar efter hjälp. De vill dock att personalen 

ska vara trevlig men inte kasta sig över dem då det snarare får motsatt effekt. 

De yngre männen har Internet som en del av vardagen och de handlar mycket därifrån då de 

anser att de får ett bättre utbud och även kan tjäna pengar på att handla ifrån utländska 

hemsidor. Dock är de eniga om att de aldrig skulle köpa ett par jeans eller något annat de inte 

är säkra på att det passar. En av de yngre männen säger att: ”Man minns ju när man var liten 

och syrran hade fått H&M katalogen och de köpte hem, men man insåg ju att de skickade 

tillbaka hälften för att det inte passade”. Betalningen är inget de är oroliga för då de anser att 

de flesta hemsidor idag är så pass säkra att risken för att något går fel är minimal. Skulle de 

dock känna någon oro tar de faktura istället.  

I frågan om kvinnors och mäns köpbeteende skiljer sig tror de yngre männen att yngre 

kvinnor köper mer kläder och att det inte beror på något speciellt, förutom att de har ett större 

utbud och billigare än män och om det skulle finnas en motsvarighet på männens sida skulle 

de säkert tillslut göra fler impulsköp då de inte hade behövt planera sina inköp lika noga. En 

yngre man säger exempelvis att: ”jag tror inte det ligger i kvinnans beteende att de ska 

shoppa utan jag tror det är utbudet som styrt allt”. Hur lång tid det skulle ta innan dess att 
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män shoppar på samma sätt som kvinnor tycker dock de yngre männen är svårt att svara på 

och menar att det kan ta en eller flera generationer innan deras beteende ändras.  

Om köpbeteendet skiljer sig mellan åldrarna är fokusgruppen eniga om att det gör. ”Ja det 

finns väl en anledning till att man ofta ser män över 50 som aldrig shoppar själva utan de har 

alltid med sig frugan” säger en yngre man i fokusgruppen. De är även eniga om att det är en 

generationsfråga och att de inte kommer ha med sig sin fru när de har nått den åldern.  

I frågan om realisation är något som lockar dem eller avskräcker dem svarar en utav de yngre 

männen i fokusgruppen att han ser det som positivt med realisation. Dock bryr han sig för lite 

om utseende och kvalitet och köper de kläder han egentligen aldrig hade köpt till fullpris.  

4.4 Fokusgruppsintervju äldre män 

I frågan hur de beter sig och hur de tänker när de handlar svarar de äldre männen att det idag 

finns väldigt mycket stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt. De säger att det idag är 

lite mera tacksamt att vara man eftersom de har en bas, en mörk kostym till exempel, som de 

kan matcha till väldigt mycket. För en kvinna är det svårare och en av de äldre männen 

nämner ett exempel om kronprinsessans bröllop: ”hur många varianter av kläder fanns det 

bland männen och hur många varianter fanns det bland kvinnornas kläder?”. De säger också 

att beteendet har förändrats med tiden. När de var yngre var det viktigt att följa modet och 

vara fräck, idag går de mer på det traditionella och på kvaliteten när de handlar. En av dem 

nämnde att kvaliteten är väldigt viktig då klädesplagget måste hålla en längre tid eftersom 

kläder inte inhandlas så ofta. De handlar kläder vid behov och inte för att det är roligt att ha, 

vilket är skillnaden från när de var yngre.  

Fokusgruppen är enad om att kvinnor har ett större intresse för kläder än vad män har. En av 

deltagarna förklarar att han går och handlar det han ska ha och skulle aldrig kunna tänka sig 

att gå runt i en affär enbart för att titta. Ett exempel om inhandlandet av jeans kommer upp 

och han förklarar att han då går fram till jeansen och provar och sedan går därifrån. ”Det 

kanske bara är jag, men jag går aldrig i en affär bara för att titta, utan jag tittar på det jag 

ska ha.” En annan fokusgruppsmedlem nämnde att handla kläder är ett nödvändigt ont. 

I frågan om dem samlar mycket information innan de handlar och jämför olika varor är 

gruppen enad om att sådant inte inträffar. De säger att de ofta hittar en affär som de trivs med 

och går tillbaka dit. De rationaliserar sitt handlande och går till två – tre butiker där de vet att 
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det finns kläder för dem, istället för till tio. Dock anser de att personalen har en avgörande roll 

vid valet av butik. Personalen måste vara trevlig och duktig och känner männen att de blir 

nonchalerat behandlade vid ett köptillfälle går de aldrig tillbaka. De vill heller inte känna sig 

påhoppade utan säger att det gäller för personalen att hitta en bra balans. 

Mängden av inhandlade kläder vid ett köptillfälle varierar, dock är fokusgruppen enad om att 

det som köps endast är sådant som behövs. En äldre man förklarar att finns behovet av byxor 

så provar han ett par byxor, och kan då komma hem med tre par likadana. 

Angående hur de äldre männen ser på olika varumärken och om ett varumärke spelar någon 

roll svarar de att vissa märken borgar för kvalitet, och att det är just en bra kvalitet som de 

förväntar sig från ett dyrt märkesplagg. Däremot skulle de inte köpa ett visst varumärke på 

grund av status och prestige. Varumärkena varierar periodvis och fastnar de för ett märke så 

hänger det med ett tag, tills de kanske hittar ett nytt varumärke de gillar. De säger också att 

det lätt kan bli så att de går tillbaka till gamla varumärken. Dock finns det delade meningar i 

gruppen. Ungefär hälften av gruppdeltagarna säger att de aldrig tittar på ett märke och bryr sig 

heller inte om vad det är för varumärke på ett klädesplagg. De säger att det viktigaste är att 

kläderna passar och sitter bra. En av dem säger: ”Dressmann är en affär som är precis lagom 

för mig, de har skjortor och byxor i olika färger och ska det köpas en kostym så har dem det 

där också. Det räcker gott, i alla fall för mina behov.” 

Angående butikens layout är de äldre männen enade om att den har en stor betydelse för 

butiken och om de ska handla. De säger att de gärna vill få en bra överblick över butiken och 

att det därför inte får vara för mycket kläder på en för liten yta. Även musiken och 

belysningen i butiken har en avgörande roll och en äldre man säger att det definitivt inte får 

spelas musik på en för hög volym. De vill dessutom ha rejäla och bra utformade provrum som 

är bra lokaliserade och ligger lite avskiljt i butiken. Detta är avgörande för om de känner sig 

bekväma eller inte när de ska prova kläder. Även vart butiken är belägen har en betydelse för 

hur och om männen ska handla. De är enade om att butikerna gärna får ligga inom ett 

behändigt område och att så mycket som möjligt finns samlat på ett och samma ställe.  

De flesta av de äldre männen säger att de går och handlar kläder ensamma när behovet 

uppstår. En av dem tillägger att ska han och hans fru handla till honom så slutar det alltid med 

att de handlar åt henne istället. En annan äldre man säger att frun ibland får följa med 
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beroende på situation, men att han ofta är tacksam för hennes hjälp då det ofta är hon som 

hittar de snygga kläderna.  

I frågan om hur de ställer sig till e-handel är det endast en av de äldre männen som handlat 

kläder via Internet, både från svenska och utländska sidor, dock då till sina söner. Han 

tillägger också att han aldrig skulle handla till sig själv via e-handel utan att han först måste 

prova plaggen. Detta håller de resterande äldre männen med om och tillägger att storlekarna 

varierar så ofta att det är ett måste att prova kläderna innan de köps. Dock anser de att det är 

en bekvämlighet att handla över Internet, men att kläder aldrig skulle komma på fråga 

eftersom det ibland kan vara fel på sömmar och liknande. Däremot tycker de att elektroniska 

produkter är helt okej att handla över Internet.  

I frågan om dem tror att det skiljer något mellan män och kvinnor i deras köpbeteenden 

skrattar alla och svarar ett rakt ja. Som de förklarade innan tittar de endast på sådant som de är 

i behov utav, medan en kvinna kollar runt på hela sortimentet. Dock tror de att köpbeteendet 

mellan kvinnor och män skiljer sig mer i deras generation, och att skillnaden i den yngre 

generationen inte är lika stor. Detta förklarar de genom att säga att idag är många av de yngre 

männen precis lika klädintresserade och modemedvetna som de yngre kvinnorna. De tror 

dessutom inte att män använder shopping som ett belöningssystem på samma vis som kvinnor 

gör, utan för dem är det mer viktigt med den senaste elektroniken än just kläder. 

De säger sig även tro att kvinnors och mäns beteende är en genetisk fråga, då en äldre man 

förklarar att han en gång var på teaterbion och lyssnade på en man som pratade om just 

manligt och kvinnligt. Han förklarade att sedan tidernas begynnelse har kvinnan varit en 

samlare och mannen en jägare, och drog parallellen med just shopping. Mannen går in i 

affären och fäller bytet direkt medan kvinnan går in och samlar, det som idag kallas shopping.  

Att kvinnorna skulle ha tillgång till ett större utbud av kläder tror inte de äldre männen 

påverkar deras beteende. De säger att eftersom kvinnor är mer köpglada så är det självklart att 

butikerna satsar mer på det kvinnliga sortimentet. 

4.5 Intervju butikschefer 

När det gäller mäns och kvinnors köpbeteenden är alla butikschefer eniga om att män handlar 

och kvinnor shoppar. Män kommer ofta in i butikerna för att de har ett behov de behöver 

uppfylla, medan kvinnor kollar igenom hela sortimentet, provar gärna mer än vad de 



Marcus Gustafson 890508  Grupp 7 Varberg 

Sofia Norborg 900716 

Mikaela Uhlmann 900721 

 

25 

 

egentligen tänker handla och lämnar kvar resten av klädesplaggen i provrummet. 

Köpbeteendet skiljer sig även mellan olika åldrar. Yngre män och kvinnor går mer runt och 

kollar. 

I frågan om män och kvinnor handlar lika mycket svarar butikscheferna att kvinnor handlar 

mer regelbundet och några få plagg åt gången, medan män handlar mer sällan och i 

genomsnitt mer vid varje köptillfälle. De är även mer oberoende av priset, vilket gör att 

snittköpet ofta är högre hos män än hos kvinnor. Skulle kvinnors totala inköp däremot slås ut 

under ett år och jämföras med männens skulle de handla för mer. När det gäller barnfamiljer 

är det oftast kvinnorna som handlar kläder åt barnen. Det är sällan att mannen kommer in i 

butiken för att köpa kläder och skor till resten av familjen. 

I frågan om män och kvinnor kollar igenom hela sortimentet var de flesta butikschefer eniga 

om att kvinnor ofta går den givna kundrundan och kollar igenom hela sortimentet, oavsett om 

de har ett behov som måste uppfyllas eller bara går runt och tittar. Män däremot har ofta ett 

givet mål. Männen vet vad de är ute efter och tittar först och främst på de delarna av 

sortimentet som har möjlighet att uppfylla behovet. Vid impulsshopping är det däremot lika 

mellan de båda könen då de mer noggrant kollar igenom vad sortimentet har att erbjuda. 

När det gäller märkeskläder har butikscheferna lagt märke till att kunder ofta väljer samma 

märke som tidigare. Detta tror butikscheferna beror på att kunden är nöjd och har vetskap om 

varumärket och dess kvalitet och funktion. Dock säger de att kvinnor är lite mer vågade när 

det gäller att testa nya varumärken, samtidigt som killar ofta håller sig till samma varumärken 

som tidigare och är även beredda att betala ett högre pris. Några av butikscheferna nämnde 

också att yngre ofta bryr sig mer om varumärken eftersom det är en fråga om att passa in i en 

viss social grupp. Äldre har en mer personlig stil och handlar efter eget tycke. 

I frågan om hur mycket hjälp kvinnor respektive män vill ha vid sina köptillfällen är 

butikscheferna eniga om att kvinnor och män i genomsnitt behöver lika mycket hjälp. En av 

butikscheferna säger dock att män visar på ett tydligare sätt att de vill ha hjälp medan kvinnor 

är mer tillbakadragna. Detta förklaras genom att män vill ha mer bekräftelse i sina köp. I en av 

butikerna säger butikschefen att det ofta är äldre som vill ha hjälp och att de då alltid kommer 

fram till kassan medan de yngre letar själva då de är så pass medvetna om vad de vill ha. 
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Butikscheferna är eniga om att männen inte handlar lika ofta som kvinnor, och därför väljer 

de att köpa fler plagg åt gången. Män vill gärna hitta allt under ett och samma tak, vilket gör 

att det också blir lättare för butikerna att öka merförsäljningen på grund av männens generella 

lathet.  

När det gäller vad män och kvinnor tar hänsyn till vid sina köpa säger butikscheferna att 

funktion och kvalitet har en avgörande roll. Även personalens åsikter och plaggets utseende 

spelar en stor roll. En av butikscheferna nämnde också att kvinnor ofta är intresserade av 

tvättråd och vart plaggen är tillverkade.  

I frågan om huruvida män och kvinnor gör planerade köp respektive impulsköp är 

butikscheferna eniga om att män gör fler planerade köp medan kvinnor kan vara mer 

impulsiva i sitt shoppande. Beteendet varierar också beroende på säsong, en ny säsong kräver 

ofta nya basplagg. En av butikscheferna nämnde också att ekonomin styr hur män och kvinnor 

handlar. En bättre och stadigare ekonomi kan leda till fler impulsköp.  

Butikscheferna har märkt att shopping bland yngre kvinnor och män samt äldre kvinnor 

fungerar som ett sätt att umgås. Äldre män går oftast ensamma eller i sällskap med respektive. 

Butikslayouten tror butikscheferna har en avgörande roll för hur män och kvinnor handlar. 

Män vill ha en tydlig exponering och gräns för vad som är herrkläder. Även butikens yta 

spelar en stor roll och det ska vara framkomligt för såväl barnvagnar som funktionshindrade. 

Är kunden dock medveten om att butiken är liten till ytan med ett brett utbud så kan en rörig 

butik ändå vara tilltalande. Butikens läge är också en stor påverkansfaktor för hur män och 

kvinnor handlar, då män ofta går till ett begränsat antal butiker som ligger inom ett visst 

område. Kvinnor däremot kan gå till ett flertal utspridda butiker och blir därmed mindre 

beroende av butikens läge.  
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4.6 Empirisk analys relaterad till köpprocessen 

 Yngre kvinnor  

 

Äldre kvinnor Yngre män 

 

Äldre män 

Behovsidentifikation Inte ofta behov. 

Shoppar mycket 

för nöje, 

transformativa 

köpmotiv, 

njutningsperspektiv 

Mestadels behov, 

men ibland också 

nöjesshopping, 

informativa 

köpmotiv och 

transformativa, 

nytto- och 

njutningsperspektiv 

Mestadels behov, 

ibland 

nöjesshopping, 

informativa och 

transformativa 

köpmotiv, nytto- 

och 

njutningsperspektiv 

Enbart behov, 

informativa köpmotiv, 

nyttoperspektiv 

Informationssökning Söker inte mycket 

information innan 

Söker omedvetet i 

form av extern 

informationssökning, 

rationaliserar sitt 

handlande 

Söker sällan 

information 

Rationaliserar sitt 

handlande, går ofta 

tillbaka till samma 

butik 

Alternativutvärdering Vill gå runt och 

prova och känna på 

kläderna, mer 

märkeslojala 

Gör endast en 

utvärdering vid 

behov, märkeslojala 

Följer en mall, går 

till de butiker de 

känner sig trygga 

med, mer 

märkeslojala 

Gör en 

alternativutvärdering i 

samband med 

informationssökningen, 

märkeslojala vissa 

perioder  

Köp Mycket impulsköp, 

personalen är 

viktig 

Planerade och 

oplanerade köp 

Planerade och 

oplanerade köp 

Enbart planerade köp 

Utvärdering efter köp Köper ofta samma 

men är inte rädda 

för att testa nytt 

Utvärderar sina köp 

och köper samma 

om förväntningarna 

uppfylls 

Går ofta tillbaka till 

samma butik, 

använder 

minnesbaserad 

informationssökning 

Går ofta tillbaka till 

samma butik om de är 

nöjda, använder 

minnesbaserad sökning 

Tabell 1: Empirisk analys relaterad till köpprocessen 
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5 Analys 
Nedan presenteras det resultat som kommit fram av undersökningen. Resultatet är en 

sammanställning från den teoretiska referensramen och empirin.  

5.1 Köpprocessen 

5.1.1 Steg 1. Behovsidentifikation 

Att tillfredsställa ett behov som har uppstått eller att shoppa för nöjets skull är de två sätt som 

konsumenterna handlar på, detta kallas även nyttoperspektiv respektive njutningsperspektiv. 

Handlar konsumenten ur nyttoperspektivet innebär det att kunden handlar för att uppfylla ett 

behov, medan njutningsperspektivet kan innebära att han eller hon konsumerar för att få en 

upplevelse eller avkoppling.
56

 I intervjuerna med fokusgrupperna framgår det att 

konsumenterna i fokusgruppen med yngre kvinnorna främst handlar utefter 

njutningsperspektivet då de säger att de sällan har några verkliga behov av att köpa nya 

kläder, medan majoriteten av de yngre männen säger att de endast handlar när ett behov 

uppstår men att det beror på hur mycket pengar de har vid tillfället. De äldre kvinnorna 

däremot har en blandad mening i huruvida de shoppar för nöjets skull eller för att uppfylla ett 

behov. Ett par av dem säger sig kunna gå runt i butiker för att endast titta vilket ofta leder till 

impulsköp medan de andra säger att det ofta rör sig om behov som uppkommer vid varje 

säsong. Majoriteten av de äldre männen säger att de endast går och handlar det de behöver 

och sedan är det bra. Dock säger två av dem att de skulle kunna gå runt och titta i butiker utan 

att vara ute efter något speciellt. 

I dagens samhälle blir faktorerna manlighet och kvinnlighet allt spetsigare och det syns 

påtagliga skillnader.
57

 Detta är något som butikscheferna tydligt märker av i butikerna då de 

anser att män handlar och kvinnor shoppar. Män kommer in i butikerna för att de har ett 

behov som ska tillfredsställas medan kvinnor gärna kollar igenom sortimentet och provar. De 

yngre kvinnorna är överens om att de anser sig nöjesshoppa snarare än att shoppa för att de 

har ett behov, vilket kan kopplas till sensorisk tillfredsställelse som är en del av de 

transformativa köpmotiven. De äldre kvinnorna är däremot inte riktigt enade om varför de 

shoppar, men anser att de mestadels shoppar för att de har ett behov. Dock kan de se shopping 

som en social grej och ett avbrott i vardagen, och det är inte omöjligt att de även 
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impulsshoppar. De informativa köpmotiven blandade känslor och normal förbrukning är 

typiska tecken på de äldre kvinnornas köpbeteende. Normal förbrukning kan kopplas till de 

deras naturliga behov som uppstår i vardagen, medan blandade känslor uppstår i form av det 

så kallade impulsiva shoppandet. De yngre männen är även dem, precis som de äldre 

kvinnorna, inte riktigt enade om varför de shoppar. Dock är de enade om att shopping är 

något som går i vågor. Har de mycket pengar kan de mycket väl fördriva tid i butiker, men det 

är inte alltid för att det är roligt. De har ett tydligt mål med deras shopping, vilket kan 

jämföras med de informativa köpmotiven problemundanröjande och normal förbrukning. 

Dock kan deras beteende även jämföras med sensorisk tillfredsställelse. De äldre männen 

anser däremot att shopping är ett nödvändigt ont och att de aldrig skulle gå till en butik enbart 

för att titta. Detta kan liknas med de informativa köpmotiven problemundanröjande samt 

normalförbrukning eftersom de endast köper kläder när behovet uppstår. 

När konsumenterna i fokusgrupperna besvarade frågan om vilken betydelse upplevelser och 

engagemang har är de yngre kvinnorna eniga om att shopping kan ses som en upplevelse eller 

för att belöna sig själv, men det kan också ses som ett sätt att umgås. Däremot har de äldre 

kvinnorna delade åsikter, vissa säger att de nästan alltid handlar för att ett behov har uppstått 

medan andra lika väl kan se shopping som ett nöje. Om köptillfället erbjuder en upplevelse 

fylls kroppen av en glad och positiv känsla, vilket spelar stor roll i ett senare skede. Både de 

yngre och äldre männen nämnde däremot inte något om att upplevelser spelar någon större 

roll i deras köp. 

5.1.2 Steg 2. Informationssökning  

Andra steget i köpprocessen är informationssökningen, vilken kan variera i utsträckning 

beroende på konsumentens engagemang och tidigare erfarenheter.
58

 I denna fråga var alla 

fokusgrupper eniga och menar att de sällan medvetet samlar in information innan de köper 

kläder. De yngre kvinnorna menade att de inte samlar in någon information då det mestadels 

rör sig om impulsköp. Handlar det däremot om dyrare produkter funderar de över köpet en 

längre tid innan de kommer till ett köpbeslut. Detta kan återkopplas till teorin som säger att 

det finns hög- och lågengagemangs produkter som styrs av konsumentens tidigare 

erfarenheter.
59

 De äldre kvinnorna uppger däremot att de omedvetet kan samla in extern 

information i form av tv-reklam, tidningar och mun mot mun metoden. De gör då en extern 
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informationssökning
60

 vilket kan påverka deras köpbeslut. De äldre menar att de rationaliserar 

sitt handlande och oftast går tillbaka till de butiker som de handlade i förra gången. De går 

därmed igenom sitt minne och gör en intern informationssökning
61

 för att hitta möjliga 

lösningar att tillfredsställa behovet.  

5.1.3 Steg 3. Alternativutvärdering 

Tredje steget i köpprocessen är alternativutvärderingen, här går konsumenten igenom de 

alternativ som har uppkommit genom informationssökningen för att säkerställ att rätt kriterier 

ställts.
62

 De yngre kvinnorna säger att alternativutvärderingens längd är beroende på situation. 

Har de avsatt tid för att åka och shoppa gör de en mer utförlig alternativutvärdering, 

impulsshoppar de däremot är utvärderingen av alternativen inte lika noga. Även de äldre 

kvinnorna är eniga om att de endast utför en alternativutvärdering när det rör sig om ett 

behov. Då går de gärna till ett flertal butiker för att jämföra varans pris och kvalitet. De äldre 

männen gör däremot en alternativutvärdering i samband med informationssökningen, då de 

sållar bort butiker och endast går till dem som de känner till och vet har kläder för just deras 

behov. De yngre männens beteende är liknande då de vid fokusgruppsintervjun förklarade att 

de följer en mall av samma butiker när de ska handla. 

I dagens samhälle har varumärken kommit att bli av allt större vikt för konsumenterna som 

överallt blir påminda i reklam där varumärken exponeras. De har även blivit så viktiga att 

konsumenter idag inte ens tänker på att de finns där.
63

 I frågan om varumärkets vikt svarar 

majoriteten av de yngre kvinnorna att det ofta är så att människor inte förstår vilket märke det 

är och därför blir det mindre viktigt, än då de var yngre då det var viktigare att ha det rätta 

märket för att passa in socialt. Även de yngre killarna och butikscheferna tror att varumärken 

är viktigare i de yngre åldrarna då mycket handlar om att passa in i rätt socialt umgänge. Två 

utav de yngre kvinnorna tror även att det är så senare i livet beroende på vilken 

umgängeskrets personen tillhör, vilket kan styrkas med teorin, då konsumenten kan 

kommunicera sin identitet och personlighet genom varumärken.
64

 Många forskare anser även 
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att anledningen till att varumärken fått en framträdande roll beror på att människor idag söker 

tillhörighet och identitet.
65

   

Ett varumärke hjälper kunden att särskilja produkter, service och butiker ifrån varandra och 

skänker även känslomässiga mervärden till konsumenten.
66

 Prestige och status är exempel på 

symboliska värden som ett varumärke eller produkt är betydelsefulla i förhållande till 

omvärlden och vilket symboliskt värde ett varumärke associeras med kan vara olika för olika 

personer.
67

 Den äldre delen av de kvinnliga konsumenterna är eniga om att varumärken ger 

status och prestige men några av dem anser att kvalité och bekvämliga kläder är det som 

väger tyngst. Majoriteten av alla deltagare i de övriga fokusgrupperna är även de eniga om att 

kvalitén är det viktigaste och att det är det de förväntar sig vid köp av märkeskläder. Eller som 

en av de yngre killarna säger: ”Det finns ju ofta en anledning till att de kostar några kronor 

mer”.   

Varumärken förenklar konsumentens val i vardagen. Känner konsumenten igen varumärket 

hjälper det dem att fatta beslut, vilket kan bidra till att köpprocessen förkortas och vice versa 

om de inte känner till varumärket.
68

 Det kan kopplas till de fokusgrupper och intervjuer som 

utförts. Butikscheferna säger att konsumenterna ofta väljer samma varumärke som innan men 

att kvinnor har lättare för att byta märke än män, vilka ofta väljer samma varumärke som 

tidigare. Detta bekräftas av svaren från majoriteten de äldre männen som säger att de varierar 

med varumärkena periodvis och om de hittar något de gillar så hänger det med en tid. 

Gemensamt för de yngre männen och kvinnorna är att de är mer märkeslojala vid inköp av till 

exempel jeans eftersom kvalité och passform då är viktigare än vid inköp av basplagg då de 

oftare varierar. De äldre kvinnorna är samstämmiga och säger att de oftare tittar på märken 

när det rör sig om dyrare produkter så som jackor och skor som kan användas i flera år och 

ofta är tidlösa. 

Enligt butikscheferna handlar män medan kvinnor shoppar. De menar då att män kommer in i 

butikerna för att lösa ett behov som uppstått medan kvinnorna kollar in och tittar igenom 

sortimentet, vilket stärks av undersökningen av Wharton Research (2009). De säger även att 
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yngre män och kvinnor går runt och kollar mer vilket stämmer med de svar vi fick ifrån 

konsumenterna. 

5.1.4 Steg 4. Köpet 

Näst sist i köpprocessen kommer själva köpet där konsumenten har fattat ett beslut utifrån de 

tidigare stegen i modellen. Ett köp kan antingen vara planerat eller oplanerat.
69

 Rent 

impulsköp, då konsumenten handlar för att få en verklighetsflykt, och impulsköp som 

frihetshandling där konsumenten visar för sig själv att han eller hon har kontroll över sitt och 

kan unna sig någonting, är två typer av oplanerade köp,
70

 vilka kan återkopplas till de yngre 

kvinnornas beteende då de säger att de använder shopping som ett sätt att unna sig själva 

någonting. De äldre kvinnorna däremot utför både planerade köp samt oplanerade köp i form 

av impulsköp. Impulsköpen sker oftast i samband med att de plötsligt blir påminda om att 

något måste köpas, så kallat impulsköp som styrs av påminnelser, men det är inte ovanligt att 

de även impulsshoppar när det är rea, vilket kan kopplas till det så kallade planerade 

impulsköpet. Vid planerade impulsköp vet konsumenten inte exakt vad som ska inhandlas 

utan är endast medveten om att det är ett specialerbjudande i butiken.
71

 Även de yngre 

männen kan variera från planerade köp till impulsköp. Eftersom de äldre männen enbart 

handlar efter sina behov gör de planerade köp i sina köpsituationer. De vet vilken produkt de 

är i behov utav och de vet vilken butik de ska gå till för att hitta produkten. Dock kan 

varumärke och prisklass variera. 

Modellens fjärde steg ställer även krav på personal, kvalitet och butikens layout.
72

 Samtliga 

fokusgrupper är överens om att butikspersonalen har en betydande roll i köpsituationen och 

att en nonchalant och otrevlig personal är tydliga exempel på sådant som kan få dem att gå till 

en annan butik. Även layouten anser de har en stor betydelse då de vill kunna få en bra 

överblick över butiken samt ha bra lokaliserade och fräscha provrum. 

Att köpbeteendet skiljer sig mellan kvinnor och män syns tydligt i de fokusgrupper som 

utförts. Majoriteten är enad om att män handlar för att de måste och behöver tillfredsställa ett 

behov som har uppstått, medan kvinnor i större utsträckning shoppar för att de ser det som en 

möjlighet att unna sig något eller som ett sätt att fördriva tid. Det fokusgrupperna säger stärks 

av teorin där det framkommer att kvinnor ser shoppingen som ett nöje i större utsträckning 
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medan männen ser handlandet som en uppgift.
73

 Männen vet även innan de går till butiken 

vad de är ute efter och är därmed mer effektiva i sitt handlande medan kvinnorna jämför 

produkterna i butikerna.
74

 Butikscheferna säger likadant, att män ofta har tydliga mål med sitt 

besök i butiken och går först och främst dit och tittar, men att kvinnor ofta går runt i butiken 

och tittar på hela sortimentet. 

I frågan om hur mycket de handlar för säger butikscheferna att kvinnor har ett mindre snittköp 

men att de totalt under ett år köper för mer än vad männen gör. Män är även mer oberoende 

av vad plaggen kostar. Detta stämmer överens med teorin där undersökningar har visat att 

män granskar produkter och priser i väsentlig mindre utsträckning än kvinnor.
75

  

5.1.5 Steg 5. Utvärdering efter köp 

Köpprocessens femte och sista steg är utvärdering efter köp. Utvärderingen efter köp hjälper 

konsumenten att utvärdera köpsituationen så att konsumenten vid ett senare tillfälle kan 

använda upplevelsen som underlag i sin interna sökning när behovet uppstår nästa gång.
76

 Det 

framkom tydligt i de yngre kvinnornas fokusgruppsintervju, trots att det är omedvetet, att de 

gör en utvärdering efter köp då de ofta kommer tillbaka till butiker och varumärken de vet 

sedan tidigare är bra. Även de äldre kvinnorna utvärderar sina köp, och lever varumärkets 

funktion och kvalitet upp till förväntningarna är de eniga om att de gärna väljer att köpa 

samma varumärke igen. För både de yngre och äldre männen är utvärderingen efter köp en 

viktig del i köpprocessen eftersom de använder sin minnesbaserade information för att hitta 

produkter som kan tillfredsställa deras framtida behov. Dock krävs det en studie för sig att 

identifiera detta beteende ytterligare. 

6 Diskussion och slutsats  
Under fokusgruppsintervjuerna framgick det att konsumenterna ansåg att butikernas sortiment 

är en stor faktor som påverkar köpbeteendet hos kvinnor och män. De menade att eftersom 

kvinnorna har tillgång till ett större utbud och bredare sortiment av kläder påverkar det dem 

till att shoppa mer, och eftersom män inte har tillgång till samma stora utbud och låga priser 

har det bidragit till att deras köpglädje inte vuxit sig lika stark. Kan det vara så att butikerna 

styr hur kvinnor och män shoppar? Den yngre generationen män menade att det inte ligger i 
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kvinnans natur att shoppa utan att det är butikerna som styr allt, och skulle de ha tillgång till 

ett större utbud skulle även de tids nog börja impulsshoppa eftersom de då inte behöver 

planera sina inköp i samma utsträckning. Samtidigt menar männen att kvinnor är mer 

köpglada i sitt beteende och att det därför är självklart att butikerna satsar mer på det 

kvinnliga sortimentet. Vår uppfattning är att kvinnor har sedan långt tillbaka i tiden alltid haft 

ett stort intresse för kläder. Det var även kvinnan som skötte hushållet och ofta sydde kläder 

till de andra familjemedlemmarna. På senare år har media bidragit och haft en stor påverkan 

över att kvinnorna ska se ut på ett visst sätt och att följa modet har kommit att bli allt 

viktigare, vilket med sannolika skäl påverkar kvinnornas köpbeteende. Eftersom kvinnorna 

därmed blir allt mer modemedvetna är det inte konstigt att butikerna väljer att satsa på det 

kvinnliga utbudet då de vill generera i vinst. Samtidigt som utbudet i butikerna växer har 

kvinnorna mer valmöjligheter att välja bland och kan på så vis shoppa ännu mer.  

Efter att ha genomfört en djupare undersökning och studerat relevant teori i hur män och 

kvinnor beter sig i köpprocessen har en större kunskap och djupare insyn erhållits om faktiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Härmed kan den givna problemformuleringen, om det 

finns skillnader i mäns och kvinnors agerande i köpprocessen och hur det i så fall skiljer sig, 

besvaras. Det går att konstatera påtagliga skillnader i mäns och kvinnors beteende kring 

köpprocessen på ett flertal punkter. Majoriteten av männen handlar endast då de har ett behov 

eftersom de anser att shopping är som ett nödvändigt ont. Kvinnorna däremot handlar både 

för nöjes skull och för att tillfredsställa behov som uppkommer i vardagen. Det syns en tydlig 

skillnad i män och kvinnors snittköp, där männens är högre då de oftare handlar fler plagg åt 

gången när de väl handlar medan kvinnor tenderar att sprida ut sina inköp och därför får ett 

lägre snittköp. Vidare går det att konstatera att kvinnor ser shopping som en upplevelse 

snarare än som ett behov, eftersom de vill få ut något extra av köpet. De handlar efter 

njutningsperspektivet, medan männen handlar på grund av ett nyttoperspektiv. Männen anser 

inte upplevelsen som en lika viktig faktor och värdesätter därför inte det lika högt.  

 

Vidare kan det även konstateras konkreta skillnader mellan mäns och kvinnors beteende i 

köpprocessen och även att det skiljer sig mellan olika åldrar. I kvinnornas 

behovsidentifikation är de transformativa köpmotiven dominerande till skillnad från männen 

som handlar för att de har informativa köpmotiv och har tydliga mål med sina inköp. Dock 

kan även den yngre generationen män ha tendens att handla på grund av de transformativa 
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köpmotiven vilket skiljer sig från den äldre generationen. En alternativutvärdering av 

produkter är ingenting som kvinnorna lägger ner stor vikt på eftersom de oftast inte har något 

informativt behov, medan män internt sållar bort butiker för att få fram de som har kläder för 

det aktuella behovet. Eftersom männen endast handlar för att ett behov har uppstått gör de 

planerade köp, vilket skiljer sig från kvinnorna där det oftast handlar om oplanerade köp i 

form av impulsshopping. Dock kan det även här urskiljas påtagliga skillnader bland 

generationerna. Den yngre generationen kvinnor är mer för impulsshopping i olika former än 

vad de äldre kvinnorna är, samtidigt som de yngre männen även dem kan göra ett och annat 

impulsköp, vilket aldrig skulle komma de äldre männen på fråga. En annan påtaglig skillnad 

mellan generationerna är att varumärken tenderar att spela en viktigare roll i unga år då 

mycket handlar om att passa in socialt. I den äldre generationen får varumärkets prestige en 

mindre betydande roll då kvaliteten är den viktigaste faktorn. Dock spelar kvaliteten en stor 

roll även för den yngre generationen kvinnor och män, vilka anser att de får det de betalar för.  

 

Internet har kommit att bli en viktig del av dagens samhälle och även här går det att tyda 

märkbara skillnader mellan generationer snarare än mellan könen. Den yngre generationen 

handlar på Internet i betydligt större utsträckning än den äldre generationen och anser att de 

genom Internet får tillgång till ett bredare utbud. Gemensamt för de båda generationerna är 

dock att de sällan eller aldrig köper sådana varor där passformen är av stor betydelse. 

 

Utifrån den gjorda undersökningen och konstaterande inom ämnet kan det härmed fastställas 

att män handlar medan kvinnor shoppar, vilket kan relateras till nytto-, respektive 

njutningsperspektivet. Generellt sett blir männens köpprocess längre eftersom de i högre grad 

handlar mer utefter nyttoperspektiven. Kvinnorna däremot ser shopping mer som en 

upplevelse och handlar därmed efter njutningsperspektiven. Då de i större utsträckning gör 

fler impulsköp än vad männen gör blir kvinnornas köpprocess generellt sett kortare.  

 

För att besvara frågan om varför det finns skillnader mellan mäns och kvinnors beteende i 

köpprocessen behövs en mer utförlig undersökning och framförallt mer tid. Därför har det i 

denna rapport inte funnits möjlighet att ta reda på varför det finns skillnader och den frågan 

kommer därmed alltså att lämnas obesvarad. 
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Appendix och bilagor  

Bilaga 1 – Reflektion 

Marcus Gustafson 

Hur kunder beter sig i olika situationer, det vill säga konsumentbeteende är något jag tycker är 

intressant och tror är väldigt viktigt för en blivande butikschef att känna till. Utan 

konsumenterna skulle det inte finnas sådana jobb. Det har därför varit intressant och lärande 

att undersöka hur de beter sig i de olika stegen inom köpprocessen.  

 

Examensarbetet startades med att bygga på metodkunskaperna genom föreläsningar och 

slutligen en tentamen. Detta har varit till stor hjälp under arbetets gång. Det underlättade t.ex. 

när vi skulle ha våra fokusgrupper och gjorde att vi kunde arrangera dem på ett bra sätt. 

Kunskaperna ifrån metod delen har även varit användbara då vi sparat mycket tid, då vi inte 

alla gånger behövt titta i böcker för att veta hur vi ska göra under de olika delarna. Inom 

metod delen har mina kunskaper blivit avsevärt mycket bättre, då jag tidigare inte hade en 

aning om vad som var skillnaden på en kvalitativ och kvantitativ undersökning och om vi 

skulle vara aktiva eller passiva undersökare för att få fram bäst resultat. Jag anser även att 

detta har varit en viktig del då det är något jag kan använda mig av i framtiden när jag vill 

utföra en undersökning för att få information och fakta om olika saker. Det är exempelvis 

användbart om jag vill få reda på mer om hur mina kunder ser på min butik.  

 

Mina faktakunskaper inom köpprocessen och hur det kan skilja sig mellan könen har ökat 

avsevärt. Jag tycker dock att jag hade en bred kunskap om köpprocessen sedan tidigare kurser 

och att det är skillnaden mellan kön och ålder som har varit den del där jag har fått mycket ny 

kunskap. Där har jag fått bevisat för mig att det faktiskt finns skillnader, några större än andra 

men att de finns. Jag anser därmed att jag har fått en bättre inblick i hur konsumenter tänker, 

tycker och agerar i vissa steg men att jag fortfarande saknar kunskap inom exempelvis 

alternativutvärderingen då denna var svår att få fram under undersökningen. Det skulle även 

vara intressant att studera vidare i varför det skiljer sig?  

 

Innan examensarbetet hade börjat trodde jag inte i min vildaste fantasi att vi skulle behöva 

begränsa vårt arbete så pass mycket som vi har fått göra. Jag trodde snarare att det skulle bli 

svårt att få ihop tillräckligt med sidor. Arbetet har krävt mycket tid och jag har under arbetets 
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gång insett hur mycket det krävs för att lyckas ta i hamn ett arbete som detta. Under arbetets 

gång kom för första gången känslan av att skolan är en heltidssysselsättning då det har krävts 

många sena kvällar för att få ihop det.  Jag tycker även att jag har fått bättre förmåga att bryta 

ner saker till delar som vi har fått göra i köpprocessen och kombinera det med andra teorier 

och tankesätt.  

Arbetsfördelningen har varit sådan att vi har delat upp arbetet i delar där alla har fått göra lika 

mycket. Vi har exempelvis delat in teorin i delar för att sedan låta övriga gruppmedlemmar 

sätta sig in i det och ge sina åsikter och tankar. Vi har i princip haft daglig kontakt via telefon 

och msn. Utöver det har vi träffats hemma hos Sofia i Varberg ett par gånger i veckan för att 

ägna oss åt arbetet. Jag tycker det har gått väldigt bra och anser att alla verkligen har gjort sin 

del av arbetet.  Det har fungerat väldigt bra att samarbeta med Mikaela och Sofia och det har 

varit skönt att ha dem att kunna bolla idéer, åsikter och tankar med. Det har allts varit bra att 

inte vara ensam och detta är något jag kommer eftersträva även i arbetslivet, eftersom en 

annan person kan se på ett problem hur en helt annan synvinkel.  Erfarenheten av att skriva ett 

examensarbete är något jag tror kommer hänga med mig länge då jag har haft en väldigt 

lärorik, men jobbig period där det har varit mycket att göra. Men detta har underlättats mycket 

utav att vara tre som skriver och att Mikaela och Sofia är de personer de är, lätta att samarbeta 

med och duktiga på det dem gör. 

  

Jag kan slutligen konstatera att mina största förändringar har skett i metod delen där jag var 

väldigt novis ifrån börjat. Jag har även insett hur mycket arbete det krävs för att få ihop ett 

sådant här projekt. Som undersökare är det tvunget att ligga i hela tiden och verkligen vara på 

för att komma någonstans. Det är något jag tänker ta med mig till framtiden. Jag vill även 

passa på att tacka mina medförfattare för ett mycket gott samarbete som gett mig många 

givande och roliga stunder, som jag kommer bära med mig väldigt länge.  
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Bilaga 2 – Reflektion 

Sofia Norborg 

Hur män och kvinnor skiljer sig åt i köpprocessen är ett ämne jag inte hade så stora kunskaper 

inom, det var däremot ett ämne som jag tyckte var väldigt intressant att lära sig mer om 

eftersom kunskapen inom ämnet inte var så stor, tyckte jag att det var intressant att sätta sig in 

i ämnet och göra en fördjupning.  

Efter att ha varit delaktig och aktiv i lärandet under metodföreläsningarna har mina kunskaper 

och förståelsen om metodinsamling ökat. Vilka metoder som är viktiga att använda sig av i 

olika sammanhang, vad som är viktigt att tänka på, exempelvis om det rör sig om en kvalitativ 

eller kvantitativ metod.  

När det kommer till informationssökningen av litteratur är det något som har ökat mina 

kunskaper. Tidigare kurser vi läst har vi fått den mesta av litteraturen tilldelad till oss, nu 

under denna kurs har vi själva fått vara delaktiga i processen att söka litteratur. Där vi utgick 

från det valda ämnet och vår problemformulering. Ett av biblioteken jag har varit i kontakt 

med är Gislaveds Bibliotek,(utsett till ett av Sveriges bästa bibliotek)vilket har bidragit 

mycket till mina nya kunskaper att söka information. Eftersom personalen på biblioteket är 

väldigt hjälpsam och har kunnat beställa böcker via fjärrlån utan några problem har detta 

underlättat i sökandet av litteratur.  

Ett annat bibliotek jag har använt mig av i litteratursökningen är Campus egna bibliotek i 

Varberg. Där är personalen insatt i de olika utbildningarna som finns på Campus. En av 

bibliotekarierna höll en föreläsning om litteratursökning och artikelsök, vilket var väldigt 

givande då jag inte hade några tidigare kunskaperna om artikelsök. Det har underlättat att veta 

att det finns kunnig bibliotekspersonal inom just vår utbildning. När jag har sökt litteratur utan 

några resultat har det varit bra att kunna fråga och få tips på sökord från personalen. Vi har 

även kunnat gå dit med våra artiklar för att få bekräftelse att de har varit vetenskapliga.  

Förståelsen av hur män och kvinnor tänker när det handlar och hur det går igenom 

köpprocessen i olika situationer var något som jag inte hade någon tidigare kunskap om, 

förutom mina egna erfarenheter, då jag hade en liten bild av hur beteendet skiljer sig åt i hur 

män och kvinnor går igenom köpprocessen.  Nu efter att vi har genomfört undersökningar 

inom ämnet i form av fokusgrupper bestående av män och kvinnor även indelat i olika 

generationer och individuella intervjuer med butikschefer så har kunskaperna inom ämnet 
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ökat.  Det har även varit intressant att titta närmre på det olika ålders grupper då det har visat 

sig att det fanns vissa skillnader bland de yngre och äldre.  

Även förståelsen av hur ett examensarbete ska skrivas har ökat, i början trodde jag att det 

skulle vara svårt att komma upp i så många sidor. Nu i efterhand har jag fått en annan 

uppfattning då det snarare har varit svårt att begränsa antalet sidor. Examensarbetet skiljer sig 

helt från hur vi har skrivit våra nippar tidigare, då detta är ett större och mer avancerat arbete 

som kräver väldigt mycket tid och att det är viktigt att man sätter sig in i ämnet redan från 

start och börjar samla mycket information som sedan kan sållas bort under arbetets gång.  

Arbetsfördelningen av arbetet har fördelats utefter vilken del som har skrivits. Under arbetets 

gång har vi haft regelbundna träffar, i genomsnitt några gånger i veckan. Eftersom vi bor på 

tre olika orter bestämde vi att vi skulle gå till de biblioteken på de orter där vi bor för att 

kunna få ett större och bredare urval av litteratur att välja på. Under varje kapitel som skrivits 

har en fördelning gjorts, så att alla kunnat bidra med en lika stor del av arbetet. Efter varje del 

som skrivits har vi träffats och läst igenom delarna och gjort justeringar. Under arbetets gång 

har vissa av delarna fått ändras helt för att följa den röda tråden i arbetet och inte sväva 

utanför ramarna.  

Det har varit väldigt lärorikt och roligt att samarbeta tillsammans med Marcus och Mikaela då 

jag tycker att vi tre har fungerat väldigt bra ihop. Alla har kunna träffas på de tiderna som 

bestämts och det har inte varit några som helst problem att samarbeta med dem.  Det har 

också varit skönt att vara tre i arbetet eftersom vi har kunnat bolla fler idéer och kunnat 

diskutera problemen som uppstått emellan oss och alltid kommit fram till en bra lösning.  

Efter att ha slutfört arbetet kan jag konstatera att jag har utvecklat min färdighet i att skriva, 

söka litteratur och artiklar, ta kontakt med nya människor etc. Arbetet har krävt mycket 

disciplin och koncentration. Eftersom arbetet har haft ett antal deadlines har det krävts att 

arbetsgången planerats noga.  
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Bilaga 3 – Reflektion 

Mikaela Uhlmann 

När valet av examensgrupp skulle göras bestämde jag och Sofia oss snabbt för att vi skulle 

skriva tillsammans, då vi kommer väldigt bra överrens och även umgås på fritiden. Då 

Marcus fick höra våra tankar om vad vi skulle skriva om blev han intresserad eftersom han 

var inne på samma spår, och frågade därför om han kunde vara med oss i gruppen. Detta 

tyckte vi bara var positivt då vi på det viset kunde få fler synvinklar inom ämnet, och ännu en 

person att bolla idéer tillsammans med. 

Arbetets frågeställning såg från en början ut på ett helt annat sätt än vad den gör i den slutliga 

versionen. Vår första tanke när arbetet startade var att vi ville undersöka varför varuhus är så 

framgångsrika och vad det är konsumenterna söker efter när de besöker ett varuhus. Tanken 

var då också att vi skulle jämföra stora varuhus i Sverige med liknande varuhus utomlands för 

att se vad det är som lockar kunderna. Ganska så tidigt blev vi dock medvetna om att det 

skulle bli svårt att genomföra arbetet fullt ut eftersom den undersökning vi hoppats på att få 

göra inte var möjlig. Detta gjorde att vi fick tänka i nya banor och bestämde oss då för att göra 

en jämförelse mellan män och kvinnor i deras köpbeteende. Under arbetets gång har vi fått 

ändra frågeställningen ytterligare för att begränsa och få ett sammanhängande arbete. Detta 

har inneburit mycket arbete och engagemang från vår sida, men samtidigt ser jag det som ett 

nyttigt lärande att ha med i framtiden. Jag vet nu att det ligger mycket arbete bakom en bra 

och korrekt rapport, och att hinder under arbetets gång är något som man får räkna med. 

Mycket arbete har nu gjort att vi har en rapport som vi kan stå för och som vi är nöjda över.  

Efter att ha varit delaktig i metodföreläsningarna har jag ökat mina kunskaper i hur jag ska 

använda metoder och begrepp för att undersökningen ska bli tillförlitlig och relevant. Vi valde 

att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, då vi ansåg att en kvantitativ metod 

skulle begränsa arbetet och att vi då inte skulle få ut den information som behövdes för att 

kunna göra en jämförelse. Jag har även utvecklat min förståelse och kunskap för hur jag söker 

litteratur och vetenskapliga artiklar genom Internet, samt annan data som är relevant för 

arbetet, och hur jag sedan använder mig av denna information. I tidigare kurser har vi fått 

tilldelat oss relevant litteratur, vilket så inte var fallet under examensarbetet. Jag besökte bland 

annat Borås Stadsbibliotek för att hitta relevant litteratur och jag utgick då från vår givna 

problemformulering.  
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Under arbetets gång har jag utvecklats mycket i mitt skrivande. Jag har lärt mig att skriva på 

ett tydligt och korrekt sätt och att undersökningen ska följa en röd tråd som binder samman 

arbetet till en fullständig rapport. Jag har även utvecklat mitt sätt att förmedla budskap och 

tror att detta kan vara viktigt att ha med sig i framtiden.  

Samarbetet i gruppen har fungerat bra och jag tycker att det har varit väldigt lärorikt och roligt 

att arbeta tillsammans med Marcus och Sofia då vi har kompletterat varandra på ett mycket 

bra sätt. Då vi är tre olika personer, med olika personligheter och livsstilar, har vi olika syn på 

saker och ting. Detta anser jag dock har varit väldigt bra under arbetets gång, då jag också har 

lärt mig att se saker och ting ur andra perspektiv och synvinklar. Arbetsfördelningen inom 

gruppen har varit jämt fördelat under arbetets gång. Inför varje del i rapporten delade vi upp 

styckena så att vi på så vis kunde skriva var för sig. Dock träffades vi några gånger i veckan 

för att diskutera och skriva vidare tillsammans, så att alla blev delaktiga i innehållet av 

rapporten. Inför varje delinlämning gick vi tillsammans igenom arbetet, rättade 

meningsbyggnader och diskuterade teori och begrepp, detta för att alla i gruppen skulle känna 

sig nöjda med arbetet. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att examensarbetet för mig har varit väldigt lärorikt. 

Förutom tidigare erfarenheter hade jag ingen kunskap i hur mäns och kvinnors beteende 

skiljer sig åt, vilket har gjort det extra intressant att fördjupa sig inom ämnet. Idag har jag en 

mer nyanserad syn på vilka skillnader som faktiskt finns mellan män och kvinnor i deras 

köpprocess, och i vilka delar beteendet inte skiljer sig särskilt mycket. Att det även skiljer sig 

mellan olika åldrar är intressant att veta, och något som skulle vara intressant att utveckla 

vidare. Förutom att jag fått en djupare förståelse för hur män och kvinnor skiljer sig åt i 

köpprocessen, har jag även lärt mig att självdisciplin och koncentration är viktiga faktorer för 

att lyckas med ett bra arbete. Eftersom vi dessutom har fått ändra arbetets syfte och 

problemformulering några gånger har jag lärt mig att följa arbetets gång och vara effektiv. Jag 

har även lärt mig att planera i större utsträckning än vad jag gjorde tidigare. 
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Bilaga 4 – Intervjuer 

Fokusgruppsintervju 

Hur beter/tänker ni när ni handlar?  

 Vad är viktigt för er?  

 Vad tar ni hänsyn till?  

 Söker ni information?  

 Samlar ni mycket information och jämför?   

 Hur samlar ni information?  

 Är det olika beroende av vad det gäller för produkt?  

 Handlar ni för att ni har ett behov eller för nöje?  

Hur ser ni på varumärken på kläder?  

 Är det viktigt med märken?  

 Anser ni att märken ger status och prestige?  

 Varför köper ni märkesvaror?  

 Varför köper ni inte märkeskläder?  

 Handlar ni alltid samma märken eller varierar det?  

 Köper ni det billigaste eller dyraste?  

Varför shoppar ni?  

 För att det är kul eller ett måste?  

 Tidsfördriv?  

 Upplevelser?  

 Socialt?  

Har butikens layout någon betydelse?  

 Provrum?  

 Belysning? 

 Storlek till ytan? 

 Läge?  

Internet?  

 Hur ställer ni er till e-handel?  

 Brukar ni handla genom e-handel?  

 Varför/varför inte?  

 Svenska eller utländska sidor?  
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Bilaga 5 - Intervjuer 

Butikschefer 
Märker ni några skillnader mellan mäns och kvinnors beteende när de handlar?  

 Handlar de lika mycket, planerade/oplanerade köp? 

 Kollar de på hela sortimentet, jämför de varor och produkter? 

 Vill män och kvinnor ha lika mycket hjälp i sina köp?  

 Betalar de lika mycket?  

 Är snittköpet högre hos män eller kvinnor?  

 Märker ni några skillnader i hur de handlar märkeskläder? Köper de alltid samma 

varumärke? 

 Vad köper de? Köper de en hel outfit? 

 


