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Sammanfattning 
 
Den ökade konkurrenssituationen på klädmarknaden har lett till ett ökat användande av 
realisationer av företagen inom branschen. Detta då företagen använder realisationer som 
en strategi för att skapa merförsäljning. En ökad möjlighet för konsumenter att erhålla 
realisationer från andra håll tvingar företagen till ett aggressivare användande av 
realisationer för att realisationsstrategin ska vara attraktiv för konsumenterna. En ökad 
konkurrenssituation på klädmarknaden gör att fler aktörer delar på klädbranschens 
marknadsandelar. Försäljningen för varje aktör sjunker, vilket leder till att de olika aktörer 
tvingas sälja mer varor till nedsatta priser. Dessutom har konsumenternas ökade 
trendmedvetenhet satt press på företagen att inte spara överblivna varor till kommande 
säsonger vilket även det genererar ett ökat användande av stora och frekventa 
realisationer. 
  
Företagets ökade användande av stora och frekventa realisationer riskerar att generera att 
konsumenterna ifrågasätter företagets ursprungspriser och istället inväntar företagens 
framtida realisationer. Detta kan vara problematiskt ur många avseenden. Att 
konsumenterna undviker att betala originalpris och istället konsumerar på realisationer 
leder till lägre bruttovinster vilket är problematiskt för företagens vinstmarginaler. Vidare 
riskerar värdet på företagens varumärken att sjunka då pris signalerar kvalité för vissa 
konsumenter. För att undersöka hur stora dessa risker är och för att bistå med verktyg för 
att undvika dessa, utfördes denna studie. Studien undersökte hur denna frågeställning 
skiljde sig beroende av konsumenternas demografiska profil, grader av impulsivitet, 
kvalitetsmedvetenhet, modemedvetenhet, prismedvetenhet och varumärkeslojalitet, samt 
kön och inkomst. Studien genomfördes genom kvantitativ forskningsmetod på Umeåbor 
tillhörande generationsintervallet Y. 
 
Resultatet visar att alla klädkonsumenter är benägna att vänta på framtida realisationer i 
en betydande grad. Vidare visar resultatet att ju högre konsumentens grad av impulsivitet, 
kvalitetsmedvetenhet, varumärkeslojalitet och modemedvetenhet är, desto mindre 
benägna är de att vänta på framtida realisationer. Slutligen visar resultaten att 
prismedvetna konsumenter, samt män, är mindre benägna att vänta på framtida 
realisationer än genomsnittet för studien. I studien har en modell för att estimera 
konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer presenterats, vilket företag 
inom klädbranschen kan använda som ett verktyg för att utvärdera deras användande av 
realisationer och som branschanalytiker kan använda för att estimera hur stor andel 
försäljning som kommer ske till ursprungspris respektive realisationspris. Slutligen har 
studien presenterat praktiska samt teoretiska rekommendationer vid användande av 
realisationer, för företagen och branschen i stort. 
 
 
Nyckelord: Benägenhet att vänta, Realisation, Konsumentbeteende 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Vladimir Vanyushyn för sitt vägledande och 
sina goda råd. Vi vill även rikta ett stort tack till alla deltagare i studiens enkät samt till 
studiens intervjuobjekt.  Slutligen vill vi tacka alla vänner och bekanta som bidragit med 
stöttande under denna process. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. 
 
Maj 2017 
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1.	Introduktion	
 
I detta kapitel introduceras problembakgrunden och vilka problem som följer av en 
uppskjuten konsumtion. Därefter presenteras forskningsgapet som leder fram till studiens 
forskningsfråga. Vidare presenteras syftet för forskningen samt de avgränsningar som 
har gjorts. Avslutningsvis redogörs för studiens perspektiv och begreppsdefinitioner. 
  
1.1	Problembakgrund	
  
Konsumtionen i samhället ökar för varje år. Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB 
(2016) samt HUI Research (2015, 2016a) bekräftar en årlig generell ökning i handeln i 
Sverige sedan 2010. Statistik från Svensk Handel (2016) visar, vidare, på en tydligt 
generell ökning inom handeln av kläder. Kläder och skor stod för den högsta 
försäljningsandelen av varor under tredje kvartalet, 2016 då den ökade med fem procent 
(HUI Research, 2016b, s. 5 & 9). Att konsumtionen har ökat i samhället har även lett till 
att fler och fler aktörer tillkommer på marknaden. Antal klädbutiker har ökat i snabbare 
takt än konsumtionen av kläder de senaste decennierna (HUI Research, 2015, 2016a; 
Statistiska Centralbyrån, 2016a). Detta har lett till en hög konkurrenssituation bland 
klädbutiker. Newman och Patel (2004, s. 770) bekräftar att klädbranschen är en 
konkurrensintensiv marknad, där produkterna dessutom, inom branschen, är synnerligen 
lika varandra. 
  
I denna allt mer konkurrensutsatta klädmarknad, med produkter som är synnerligen lika 
varandra, tvingas de olika aktörerna på marknaden att använda alternativa 
differentieringsstrategier då det är svårt att differentiera sig med produkten (Akan et al., 
2006, s. 46). Företagen inom klädbranschen använder därför tillfälliga prissänkningar och 
kampanjer som konkurrensmedel för att skapa merförsäljning och vinna i konkurrensen 
över andra klädbutiker. Klädesmarknaden är, därtill, en marknad med korta säsonger och 
medvetna konsumenter vilket innebär lager som regelbundet behöver bytas ut (Arnberg, 
2014). Korta säsonger med årstidsstyrda trender och klädtyper innebär att äldre kläder 
realiseras ut för att ge plats åt nya. Därtill visar statistik att försäljningen ökar kraftigt 
under kampanjperioder som exempelvis Black Friday och mellandagsrean (Statistiska 
Centralbyrån och HUI Research, 2015). Detta tyder på en stor priskänslighet hos 
klädkonsumenter. 
  
Frekvensen av, samt storleken och längden på, tillfälliga prisnedsättningar och 
realisationer har ökat successivt under de senaste decennierna (Wennergren, 2017). 
Tidigare hade handeln två stora realisationer per år. Dessa var julrean och vårrean. Idag 
har handeln betydligt fler realisationer än så. De realisationsperioder som har tillkommit 
är Black Friday/Cyber Monday, Januarirea och Mid Season Sale (Svensk Handel, 2017). 
De senaste åren har realisationsperioderna även blivit allt längre. Januarirean pågår nu 
långt in i februari, julrean börjar redan innan jul och vårrean pågår ofta långt in på 
sommaren (Svensk Handel, 2017). Craig och Jacqui (2004, s. 18) bekräftar att företagen, 
så tidigt som 2004, redan börjat med att smygstarta sina reor för att hinna före sina 
konkurrenter och att företagen successivt påskyndar starten av dessa för varje år. Även 
prissänkningarna vid varje realisationsperiod har eskalerat kraftigt de senaste decennierna 
(Svensk Handel, 2017). 2007 låg en vanlig rea på trettio procent för att därefter ökas till 
femtio procent (Wennergren, 2017). I dagens läge har företagen frångått det mönstret och 
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priserna kan skifta i betydligt större omfattning än så. Idag är det inte ovanligt med reor 
på femtio procent. I vissa fall kan realisationerna uppgå i över sjuttiofem procent av 
ursprungspriset (Appendix 7; Gripenberg, 2013). Statistik från Statistiska Centralbyrån 
(2016a) visar att löpande priser på kläder har ökat mer än fasta priser under 2016. Detta 
bekräftar att realisationer och kampanjer har ökat. Även Martinze och Kim (2012, s. 342) 
bekräftar att möjligheten att köpa produkter till nedsatta priser har blivit allt större. 
  
Med realisationer som sker mer frekvent, under längre perioder vid varje realisation och 
till allt större procentsatser ökar möjligheten för konsumenterna att köpa varor till 
nedsatta priser. Detta kan leda till ett ökat incitament för konsumenterna att ifrågasätta 
varför de ska köpa varor till fullpris. En följd av detta kan bli att konsumenterna vänjer 
sig vid de låga priserna och har svårt att acceptera urprungspriset när den tillfälliga 
prisnedsättningsperioden upphör. 
  
1.2	Benägenhet	att	vänta	på	framtida	realisationer	
  
Inom nationalekonomin används begreppen inflation och deflation där inflation innebär 
att penningvärdet i samhället minskar och där deflation innebär det motsatta (Sveriges 
Riksbank, 2011). En minskning av penningvärdet leder i regel till en ökning av de 
generella priserna i samhället och deflation leder i regel till en generell 
prissänkning.  Sveriges Riksbank (2014) menar dock att deflation blir problematiskt först 
när konsumenterna i samhället väntar med att konsumera då de förväntar sig att kunna 
köpa samma vara till ett billigare pris vid ett senare tillfälle. En sådan situation leder till 
en stagnation av konsumtionen i samhället vilket är skadligt för handeln i synnerhet men 
även för landets ekonomi i stort. Sveriges Riksbank (2014) menar dock att det inte går att 
se några tecken på att svenska konsumenter i nuläget resonerar på det sättet. 
  
Deflation kan få mycket skadliga konsekvenser för ekonomin. Då konsumtionen 
stagnerar riskerar företagen att tvingas till lönesänkningar, uppsägningar och i värsta fall 
konkurser (European Central Bank, 2011, s. 33). Deflation anses så skadligt för ett lands 
ekonomi att de flesta länder idag har ett inflationsmål för att försäkra sig om att inte hamna 
i ett sådant läge (Sveriges Riksbank, 2012). I Sverige ligger inflationsmålet på två procent 
(Sveriges Riksbank, 2017b). Sverige har de senaste fem åren haft problem med att nå upp 
till inflationsmålet och har även under en månad 2014 haft deflation (Statistiska 
Centralbyrån, u.å.). Inflation och deflation mäts genom jämförande av hur 
konsumentprisindex utvecklas (Sveriges Riksbank, 2017a). En ökning av 
konsumentprisindex innebär inflation och en minskning av konsumentprisindex innebär 
deflation. Då deflationsbegreppet dock, enligt Sveriges Riksbank (2014), innefattar 
psykologiska effekter som benägenhet att vänta är det därför nödvändigt att undersöka 
den aspekten hos konsumenterna för att undersöka om ett reellt hot mot konsumtionen 
föreligger. 
  
En bransch som befinner sig i en situation med fallande priser och där konsumenterna av 
den anledningen avstår från att konsumera idag då de förväntar sig att kunna handla 
samma produkt till lägre pris vid ett senare tillfälle befinner sig i ett problematiskt läge. 
Ett sådant läge riskerar att utlösa en nedåtgående spiral där lägre konsumtion leder till 
ökade prissänkningar för att locka till konsumtion vilket leder till ännu högre incitament 
för förväntningar om ännu lägre priser i framtiden (Braude et al., 2013, s. 33). 
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Den situation som klädesbranschen befaras befinna sig i med konsumenter som skjuter 
upp sin konsumtion till kommande realisationer är inte identisk med situationen beskriven 
ovan. Detta då konsumenterna inte antas avstå från att konsumera helt utan endast skjuta 
upp konsumtionen till kommande realisation. Skillnaden består i att en situation med 
generellt fallande priser inte har ett framtida prisfallsstopp, vilket riskerar att 
konsumenterna skjuter upp konsumtionen på obestämd tid (European Central Bank, 2011, 
s. 24). I en situation där konsumenterna väntar på framtida realisationer skjuter 
konsumenterna upp konsumtionen på bestämd tid. En situation där företagen konkurrerar 
med realisationer riskerar dock att resultera i ännu högre realisationer i framtiden vilken 
kan medföra ytterligare förhöjda förväntningar på framtida prisfall. Ett användande av 
stora och frekventa realisationer kan således leda till att konsumenterna skjuter upp sin 
konsumtion på bestämd tid till kommande realisation men även till ett generellt motstånd 
till att konsumera till originalpris då incitamentet är att konsumenterna sparar pengar på 
att konsumera senare, snarare än tidigare.  
  
Många företag använder strategier för att öka konsumenternas incitament för att 
konsumera nu, snarare än senare. Dessa strategier innebär ofta att konsumenten får ett 
erbjudande om att erhålla ett lägre pris desto tidigare de konsumerar (Staggs, 2014). 
Genom detta skapas en konsumentpsykologi i likhet med inflation, där konsumenten har 
incitament för att påskynda sin konsumtion. Fördelarna med detta är många. Några av 
fördelarna är kopplat till teorierna om pengars tidsvärde (Jansen & Katz, 2002, s. 127). 
Enligt de teorierna antas pengar vara mera värda idag än imorgon. Detta främst på grund 
av tre orsaker, nämligen inflationen, alternativa investeringsmöjligheter samt säkerheten 
att erhålla pengarna. Inflationen gör att pengar för varje dag blir mindre värda. Erhålles 
pengarna idag kan pengarna investeras och generera avkastning och erhålles pengarna i 
framtiden kan betalningsgivarens betalningsförmåga ha påverkats så att pengarna inte går 
att erhålla. 
  
Som beskrivet i rapportens problembakgrund har klädeshandeln länge befunnit sig i en 
situation med hög konkurrens och sjunkande priser. En stor anledning till de sjunkande 
priserna har varit de ökade realisationerna som klädbutikerna har använt sig av. Som 
beskrivet ovan kan en sådan situation vara direkt skadlig för de olika aktörerna på 
klädmarknaden och för branschen i stort. Att undvika en konsumentpsykologi där 
konsumenterna skjuter upp sin konsumtion på grund av förväntningar för framtida 
prisreduktioner är därför av största vikt för företagen inom klädeshandeln och för 
branschen i stort.  
  
1.3	Forskningsgap	
  
Det finns omfattande studier på hur benägenheten att betala för en produkt påverkas av 
realisationer och det finns även extensiva forskningar som fokuserar på kläder i 
förhållande till villigheten att betala fullpris (Ellis et al., 2012, s. 301; Ha-Brookshire & 
Norum, 2011, s. 350). I en undersökning av Fung Global Retail and Technology (2016) 
studeras hur amerikanska klädkonsumenters “villighet att betala originalpris” 
påverkades av företagens realisationer. Trots den stora variationen av forskningar som 
undersöker konsumenters villighet att betala för en produkt, saknas det studier som 
fokuserar på konsumenters benägenhet att vänta på möjligheten att erhålla ett reducerat 
pris på produkter. 
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Studier gjorda av Blattberg och Neslin (1989, s. 89) visar att tillfälliga prisnedsättningar 
och försäljning korrelerar. Det innebär att det finns evidens för att realisationer har en 
positiv effekt på företagens kortsiktiga försäljning. Blattberg och Neslin (1989, s. 94) 
menar dock att det saknas kunskap om hur realisationer påverkar företaget på lång sikt. 
De rekommenderar därför att fler studier görs på området och menar bland annat att det 
föreligger ett behov av studier i hur realisationer påverkar företagens långsiktiga 
försäljning. Blattberg och Neslin (1989, ss. 90-91) menar att ett frekvent användande av 
realisationer kan påverka konsumenterna till att börja ifrågasätta produktens 
ursprungspris. Detta skulle kunna utgöra ett problem för företagens framtida långsiktiga 
försäljning. Blattberg och Neslin (1989, s. 89) menar att dessa effekter måste beaktas vid 
beräkning av lönsamheten av tillfälliga prisnedsättningar. En studie i hur 
klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer påverkas av realisationer 
är således av relevans att genomföra då det saknas studier i ämnet. 
  
Då denna forskning behandlar konsumtion av kläder är inkomst samt hur konsumenter 
värderar pris gentemot produkt två faktorer som berör hur konsumenter beter sig gällande 
vad som ska handlas. Enligt en undersökning av Hasan och Mishra (2015, s. 25) har 
inkomst och kundens värdering av pengar ett inflytande på konsumentens val av att köpa 
eller att inte köpa. Den studien gäller dock stormarknad och mataffärer. Liknande studier 
på klädkonsumenter saknas dock. Det finns således fortfarande ett gap i forskningen som 
omfattar klädindustrin. 
  
Marketing Science Institute (Marketing Science Institute, u.å.) är en ideell 
forskningsorganisation som kontinuerligt arbetar med forskningsgap inom 
marknadsföring. MSI skapar nya forskningsprioritetsrapporter inom marknadsföring där 
de utfäster rekommendationer för framtida studier inom marknadsföring. I 2016 års 
rapport föreslog MSI forskning i hur konsumenters beslutstagande påverkas då 
konsumentens beslutsprocess kan ha förändrats till följd av det utökade alternativen som 
konsumenterna idag har att välja mellan (Marketing Science Institute, 2016, s. 8). 
Uppdaterade studier i vad den konstanta exponeringen av realisationer har för påverkan 
på konsumentens köpbeslutsprocess är därför av relevans. 
  
1.4	Forskningsfråga	
  
Med hänsyn till problembakgrunden samt forskningsgapet blir forskningsfrågan till 
denna studie: 
  
Hur påverkas konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer baserat på 

storleken på realisationen (%) och klädesplaggets ursprungspris? 
  
1.5	Syfte	
  
Syftet med denna studie är att söka förståelse för hur konsumenters benägenhet att vänta 
på framtida realisationer påverkas av vetskapen om att kunna köpa en specifik produkt 
till nedsatt pris, vid ett senare tillfälle. Genom att lära sig mer om konsumenters ändrade 
köpbeslutsprocesser till följd av butikernas allt större och mer frekventa användning av 
realisationer, kan företagen få en ökad förståelse för hur de kan jobba med tillfälliga 
prisnedsättningar för att öka realisationernas positiva effekter och för att undvika en 
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negativ konsumentpsykologi där konsumenter skjuter upp sin konsumtion av förväntan 
av framtida prisreduktioner.  
  
Vidare syftar studien till att undersöka hur realisationer påverkar konsumentens 
benägenhet att vänta på framtida realisationer kopplat till demografisk profil och 
konsumenttyp. Genom att kartlägga hur konsuments kön, karaktärsdrag och inkomst 
påverkar dess benägenhet att vänta på framtida realisationer, kan företagen erhålla en 
djupare förståelse hur de bör jobba med realisationer mot specifika kundsegment. 
  
1.6	Avgränsningar	
  
Då studiens syfte är att undersöka hur klädkonsumenter påverkas av realisationer på 
kläder är studiens population stor. Nästan alla individer köper någon gång kläder. Att göra 
en studie på en population bestående av alla klädkonsumenter vore därför svårt. Av denna 
orsak måste denna studiens population avgränsas. Studien avgränsas därför till personer 
som är födda inom tidsramen 1982-1999, vilket är generation Y. Detta med anledningen 
av att Wolburg och Pokrywczyniski (2001, s. 33) menar att detta åldersspann anses vara 
de mest konsumtionsinriktade av alla generationsintervall, men också på grund av att 
studiens författare är födda inom generation Y, vilket gör att författarna besitter en ökad 
kunskap om individerna inom generationsintervallet. Slutligen har studien avgränsats till 
individer boende i Umeå kommun. Detta då forskarna till denna studie är bosatta i Umeå 
och därför har enklare att nå ut till respondenter boende i Umeå. 
  
1.7	Perspektiv	
  
För att erhålla relevant information och besvara studiens syfte, vilket är att undersöka hur 
konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer påverkas av realisationer, 
kommer studien att utgå från ett konsumentperspektiv. En representant från 
klädbranschen kommer dock att intervjuas för att ge studien ett kompletterande 
perspektiv från handeln. Genom att utgå från ett konsumentperspektiv kan studien skapa 
en ökad förståelse för konsumenternas ändrade köpbeslutsprocesser, till följd av 
butikernas användande av allt mer stora och frekventa realisationer. Kunskap om 
konsumenternas beteenden är av stor vikt för företagens arbete med att utveckla strategier 
för att möta kundernas behov. 
  
Som komplement till studiens huvudsyfte kommer en intervju att genomföras för ge 
studien ett kompletterande perspektiv från handeln. På sådant sätt får studien både ett 
konsumentperspektiv och kompletterande företagsperspektiv. Representanten från 
handeln vid den kompletterande intervjun har jobbat inom sex olika företag inom 
klädbranschen under en period av tio år. Under dessa tio år har representanten innehaft 
befattningar som visual merchandiser, butikschef samt säljare.  
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1.8	Begreppsdefinition	
  

Tabell 1. Definitioner på ord. 

Ord Definition 
Kampanjperiod, 
realisationsperiod 

Tidsbegränsad period då företagen tillhandahåller 
realisationer, erbjudande eller prissänkningar, 
exempelvis årsjubileum, öppningskampanjer eller 
vårrea. 

Realisation, Prissänkning Tidsbegränsad prissänkning av ett företags produkter 
som ingår i företagets ordinarie sortiment. Priserna 
måste vara väsentligt lägre än företagens ordinarie priser 
(Marknadsföringslagen, SFS 2008:486). 

Generation Y Individer födda mellan 1982-1999. 
Priskänslighet Känsligheten för hur en prisförändring påverkar 

konsumentens efterfrågan på en specifik produkt. 
Individer med en hög priskänslighet påverkas mycket av 
en prisförändring. Individer med en låg priskänslighet 
påverkas lite av en produkts prisförändring. 
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2.	Vetenskapliga	utgångspunkter	
  
I detta kapitel ges läsaren en inblick i vilka vetenskapliga utgångspunkter denna studie 
kommer att utgå ifrån. Kapitlet inleder med presentation av författarnas förförståelse. 
Vidare beskrivs studiens vetenskapliga utgångspunkter: objektiv verklighetssyn, 
positivistisk vetenskapssyn, deduktiv forskningsansats och kvantitativ- och kvalitativ 
forskningsmetod. Avslutningsvis redogörs val av teori, litteratursökning och källkritik. 
  
2.1	Förförståelse	
  
Bjereld et al. (2009, s. 14) menar att alla individer besitter en viss förförståelse, vilken 
kan vara både medveten och omedveten och som kan påverka studien både positivt och 
negativt. Johansson Lindfors (1993, s. 76) delar upp denna förförståelse i två kategorier, 
vilka är förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse innebär 
personliga och självupplevda erfarenheter medan andrahandsförståelse är de erfarenheter 
och kunskaper som erhållits genom exempelvis studier. 
  
Den förstahandsförståelse som författarna till denna studie, Chu och Frisk, besitter 
grundar sig i deras intresse för kläder och mode. Då både Chu och Frisk är studenter och 
således har en låg inkomst är dessa studenter därtill prismedvetna och intresserade av 
priser och erbjudanden. Dessa kunskaper och egenskaper är inte något som författarna till 
denna studie tror kommer att påverka studien på ett negativt sätt. 
  
Författarna till denna studie är båda civilekonomstudenter vid Umeå Universitet och den 
andrahandsförståelse som dessa individer besitter kommer främst från dessa studier. Både 
Chu och Frisk läser sista terminen på Civilekonomprogrammet med inriktning på 
företagsekonomi. Under studierna har författarna till denna studie tillskansat sig 
kunskaper och förståelser för entreprenörskap, management, marknadsföring, 
redovisning och finansiering och har således en förförståelse för hur marknaden och 
företagen fungerar. Utöver detta har Frisk läst entreprenörskap och kan således bidra med 
ett entreprenörsskapsperspektiv på studien vilket kan bidra till att öka studiens 
objektivitet då författarna både besitter ett kund- och ett företagsperspektiv.  
  
2.2	Objektivt	verklighetssyn	
  
Läran om verkligheten och om hur tingen är beskaffade kallas för ontologi (Bryman, 
2011, s. 35). Åsberg (2001, s. 3) beskriver att alla forskare har en uppfattning om hur 
världen fungerar och vad som är verkligt redan innan forskaren genomför sin studie. Vid 
vetenskapliga studier återspeglar den ontologiska ståndpunkten forskarens 
frågeställningar och utförande (Bryman, 2011, ss. 35-37). Forskarens ontologi påverkar 
därmed studiens frågeställning och utförande. 
  
Objektivism innebär att sociala ting som organisationer och kulturer existerar och skapar 
en yttre verklighet för aktörerna inom paradigmet (Bryman, 2011, s. 36). Saunders et al. 
(2009, s. 110) beskriver att fenomen och strukturer antas givna, inom objektivismen, 
oavsett om eller vilka sociala aktörer som medverkar. I detta fall ser författarna till denna 
studie realisationer, priser och produkter som objektiva ting som existerar oavsett vilka 
som utnyttjar dessa och vilka påverkar de sociala aktörerna på olika sätt. Den kritik som 
riktats mot objektivismen är att studien riskerar att gå miste om den subjektiva verklighet 
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som den sociala aktören upplever (Bryman, 2011, s. 36). Olika individer kan uppleva 
saker annorlunda och denna aspekt tas inte till hänsyn inom objektivismen. För denna 
studie innebär det objektivistiska förhållningssättet att forskarna definierar vad alla 
begrepp innebär och sedan studeras hur konsumenten förhåller sig till dessa begrepp. 
  
I motsats till, och i enlighet med, kritiken mot den objektivistiska ontologin finns det 
konstruktivistiska förhållningssättet som bygger på att försöka förstå individens 
subjektiva uppfattning eller varför ett visst beteende uppstår (Saunders et al., 2009, s. 
131). Till denna studie hade det konstruktivistiska förhållningssättet inneburit att 
författarna hade låtit konsumenten definiera vad de uppfattar som realisation och hur de 
upplevt denna. Detta hade kunnat öppna möjligheten att förstå hur konsumenten uppfattar 
sin egen subjektiva verklighet och sin uppfattning om vad dessa begrepp innebär för 
individen. Ett konstruktivistiskt förhållningssätt hade därför varit lämpligt om syftet med 
studien var att söka en djupare förståelse för konsumenternas uppfattning om 
realisationsbegreppet, vilket inte är fallet i denna studie. Dock kommer ett subjektivistiskt 
verklighetsperspektiv att tillämpas vid studiens kompletterande intervju som kommer att 
hållas med en representant från klädbranschen (Se 1.7 Perspektiv). 
  
Då studiens utgångspunkt är att studera hur konsumenter reagerar på fördefinierade 
företeelser som realisation, prissänkningar och kampanjer, snarare än att förstå hur 
konsumenter definierar dessa företeelser, utgår studien från en objektivistiskt ontologi.  
  
2.3	Positivistisk	vetenskapssyn	
  
Epistemologi beskriver hur forskaren uppfattar verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 10). Enligt Thuren (2007, ss. 16-17) brukar epistemologi beskrivas utifrån två 
huvudinriktningar, vilka är positivism och hermeneutik där positivismen har sin 
utgångspunkt i absolut kunskap och hermeneutiken har sin utgångspunkt tolkning och 
förståelse. Bryman och Bell (2011, s. 30) beskriver vidare att den positivistiska 
kunskapssynen har som utgångspunkt att forskningen ska vara värderingsfri. Vidare 
beskriver Bryman (2011, s. 32) att den positivistiska vetenskapssynen grundas i sökandet 
av förståelse för det mänskliga beteendet.  
  
Frågeställningen som denna studie ämnar att besvara är att objektivt undersöka 
klädkonsumeters benägenhet att vänta på framtida realisationer. Således blir 
utgångspunkten för studien att testa och söka orsakssamband mellan olika variabler. 
Positivismen ligger därför i linje med syftet för denna studie då forskningen ämnar till att 
hitta sanna kvantifierbara fakta snarare än subjektiva tolkningar av fakta. 
  
Studien kommer dock även att utgå från ett hermeneutisk epistemologiskt perspektiv vid 
den komplimenterande intervju med företagsrepresentanten från klädbranschen. Detta då 
analys av intervjun kräver tolkning. Den hermeneutiska vetenskapssynen går således i 
linje med den konstruktivistiska verklighetssynen. 
  
2.4	Deduktiv	forskningsansats	
  
De två vanligaste typerna av metoder för att skapa forskningsansatser är deduktiv- och 
induktiv metod (Bryman, 2011, s. 22). En forskningsansats genererad genom deduktiv 
metod utgår från existerande teorier där forskarna utifrån dessa skapar hypoteser 
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(Bryman, 2011, s. 26). De vetenskapliga teorierna och hypoteserna testas sedan mot 
verkligheten med hjälp av insamlade data. Genom analys härleds därefter hur 
undersökningen förhåller sig till verkligheten samt huruvida hypoteserna ska förkastas 
eller ej (Bryman, 2011, ss. 26-28). Ett induktivt angreppssätt innebär att studien inleder 
med empiri och där forskarna därefter genererar teori baserat på empirin (Bryman, 2011, 
ss. 26-28). En forskning genomförd genom induktiv metod har således ingen teoretisk 
referensram till grund för de slutsatser som genereras till följd av studien. 
  
Då denna studie utgår från en objektivistisk ontologi där företeelser som realisationer och 
benägenhet att vänta antas existera objektivt och där syftet med studien är att mäta hur 
konsumenter påverkas av dessa, anses det av relevans att utgå från existerande teorier för 
att besvara forskningsfrågan. Studien utgår således från en deduktiv forskningsansats. 
Valet går i linje med studiens syfte att undersöka förhållandet mellan befintliga teorier 
om konsumentbeteende med konsumenternas benägenhet att vänta på realisationer. Till 
följd av att studien utgår från en objektiv verklighetssyn och en positivistisk 
vetenskapssyn anses det deduktiva angreppssättet mest väsentligt för studien. 
  
Vid den kompletterande intervjun kommer studien dock att utgå från en induktiv 
forskningsansats. Detta då studiens frågekonstruktion inte utgår från befintliga teorier. 
Istället genereras teori baserat på studiens empiri. 
 
2.5	Kvantitativ-	och	kvalitativ	forskningsmetod	
  
Bryman (2011, s. 40) beskriver att det finns två olika metoder för att genomföra en 
vetenskaplig studie. Dessa är kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod. Den 
huvudsakliga inriktningen för en kvantitativ metod är, som ordet beskriver, att försöka 
kvantifiera resultatet skapat från högt strukturerade data (Bryman, 2011, s. 40). Detta 
genomförs bland annat genom experiment, enkätutdelning och frågeformulär (Backman, 
2008, s. 33). Utgår forskningen från en kvalitativ metod ligger fokusen på ord, det vill 
säga, kommunikation som exempelvis intervjuer (Backman, 2008, s. 33). Kvalitativ 
metod är lämplig där målet med studien är att nå en djupare förståelse för specifika 
företeelser. 
  
Genomförandeprocessen skiljer sig markant mellan en kvantitativ och kvalitativ metod. 
Kvantitativa studier utgår från existerande teori varifrån utformning av hypotes sker 
(Bryman, 2011, ss. 151-153). Därefter utformas studien och insamlingen av data 
genomförs vilken sedan bearbetas och analyseras. I analysen testas ifall de befintliga 
teorierna stämmer överens med studiens resultat (Bryman, 2011, ss. 151-153). Slutligen 
formuleras resultat och slutsatser. Vid kvalitativa studier inleds studien med generella 
frågeställningar som sedan tolkas och därifrån genereras teori, resultat och slutsatser 
(Bryman, 2011, s. 346). 
  
Med bakgrund av studiens frågeställning och syfte, att undersöka konsumenters 
benägenhet att vänta på framtida realisationer till följd av företagens ökade användning 
av realisationer, anses en kvantitativ forskningsansats mest relevant att utnyttja för att 
kunna generalisera resultatet för den utvalda populationen. Som tidigare beskrivits så 
syftar studien till att generera kvantifierbara slutsatser snarare än att söka en djupare 
förståelse. Detta leder till att en kvantitativ forskningsmetod är mest lämplig för 
forskningen. I Figur 1 sammanställs valet av de vetenskapliga utgångspunkter denna 
studie utgår ifrån. 
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Som ett komplement till studiens kvantitativa del genomförs även en kvalitativ intervju 
för att söka en djupare förståelse från företagens perspektiv på frågor rörande studiens 
forskningsfråga och syfte. 
 

2.6	Val	av	teori		
 
För att kunna besvara studiens frågeställning “Hur påverkas konsumentens benägenhet 
att vänta på framtida realisationer baserat på storlek på realisationen (%) och 
klädesplaggets ursprungspris” har ett antal teorier valts ut.  
  
Då konsumenters benägenhet att vänta på framtida relationer är en del av ämnesområdet 
konsumentbeteende är det därför viktigt att skapa en grundförståelse för hur 
konsumentens köpbeslutsprocess ser ut. Därför presenteras teorier kring denna process. 
Som tidigare beskrivet, avgränsas studien med individer som är födda inom 
generationsintervallet Y. Därför ges, i teorikapitlet, en förberedande förståelse för 
individerna inom detta generations shoppingbeteende. Efter att de grundläggande 
teorierna för studien presenteras, redogörs de teorier som studiens hypoteser ligger till 
grund för. 
  
Tidigare forskning visar att konsumenter inte ska klassas som en homogen grupp (Maričić 
& Đorđević, 2015, s 244). Olika individer skiljer sig i preferenser, köpkraft, intresse för 
shopping etcetera. Genom marknadssegmentering kan dessa faktorer tas i beaktande och 
företagen kan på ett bättre sätt skapa vetskap om sin specifika kundbas behov (Maričić & 
Đorđević, 2015, s 244). För att ta hänsyn till kundernas olikheter användes en modell för 
att identifiera kundtyper. Då olika individers grad av impulsivitet, även det, kan påverka 
konsumenters köpbeslutsprocesser och hur benägna de är att vänta på framtida 
realisationer, presenteras teorier kring vad impulsköp är och vad som kan initiera 
impulsköp. Utöver detta presenteras teorier kring vilka effekter demografiska faktorer 
som kön, ålder och inkomst kan generera för konsumenters benägenhet att vänta på 
framtida realisationer, i och med att tidigare forskning visar att konsumenters demografi 
kan påverka dess konsumentbeteende (Maričić & Đorđević, 2015, s. 244). 
  
Vidare är benägenhet att vänta på framtida realisationer kopplat till konsumenters 
prismedvetenhet och företagens arbete med pris som marknadsföringsverktyg. Av den 
anledningen presenteras teorier kring vilka psykologiska effekter pris kan ha på 
konsumenter, hur företagen arbetar med pris samt vad pris kan ha för praktiska effekter 
för konsumenters köpbeslutsprocesser. 

Objektivt 
verklighetssyn

Positivistisk 
vetenskapssyn

Deduktiv 
forskningsansats

Kvantiativ 
forskningsmetod
• Komplement: 

Kvalitativ 
forskningsmetod

Figur 1. Sammanställning av studiens vetenskapliga utgångspunkter. 
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2.7	Litteratursökning	
  
Litteratur som användes till denna studie inhämtades i första hand från databasen Business 
Source Premier (EBSCO) som tillhandahållits av Umeå Universitetsbiblioteket. Därtill 
användes Google Scholar som ett komplement till EBSCO. Dessutom användes 
kurslitteratur som författarna till denna studie har utnyttjat vid tidigare studier. De sökord 
som användes för att hitta relevanta och pålitliga källor är följande: 
 

Tabell 2. Sökord på svenska och engelska. 

Sökord på svenska Motsvarande sökord på engelska 
Rea, Realisation, Kampanjer Sales promotion, Discount, Reduced price, 

Campaign, Season sales, Sales, Bargain 
Pris, Prisacceptans Price, Price acceptance, Price avoidance, 

Price resistance 
Villigheten att betala, Villigheten att 
vänta 

Willingness to Pay, Willingness to Wait 

Handla, Köpa Shopping, Purchase, Buy 
Kläder Clothes, Apparel, Fashion 
Demografiska faktorer: Ålder, Kön, 
Inkomst 

Demographic factors: Age, Gender, 
Income, Wage, Salary 

Kundtyper, Identifikation av kunder, 
Marknadssegmentering 

Customer type, Identification of customer 
Market segmentation 

Impuls, Impulsivitet Impulse, Impulsiveness 
  
Ordvalen baseras på denna studiens forskningsfråga och syfte. Genom att söka efter 
tidigare studier och litteratur som utgår från forskningsfrågan till denna studie kan 
undersökningens frågeställningar besvaras med relevans och pålitlighet (Johansson 
Lindfors, 2014, s. 17). Då denna studie utgår från en deduktiv forskningsansats är 
teorivalet betydelsefullt för att skapa en vetenskaplig grund för studien då den 
deduktivistiska forskningsansatsen utgår från existerande teorier. De ord som användes 
var främst på engelska. Sökorden redovisas i Tabell 2. Att sökningen främst gjordes på 
engelska beror på att de databaser som användes i första hand tillhandahåller 
engelskspråkiga vetenskapliga artiklar. Vidare önskade författarna till denna studie kunna 
utnyttja internationella studier då det ger ett större vetenskapsområde än att endast enbart 
använda svenskt artiklar. Sökorden användes antingen enskilt eller i en kombination. En 
kombination av sökord användes för att utöka sökningen i förhoppning om att finna fler 
relevanta källor. 
  
Databasen EBSCO användes för att säkerställa valida och pålitliga sökresultat genom 
funktionen peer reviewed. Peer reviewed innebär att studien har granskats av tredje part, 
vilket förbättrar studiens objektivitet samt dess vetenskapliga nivå. 
  
2.8	Källkritik	
  
Vid genomförande av en studie bör ett kritiskt teorival genomföras (Johansson Lindfors, 
1993, s. 87). Detta kritiska teorival kallas för källkritik. Hultén et al. (2008, ss. 40-41) 
menar att källkritik i grunden är en faktagranskning. Det finns tre principer för att kritiskt 
granska de teorier som ligger till grund för studien. Dessa tre principer är aktualitet, 
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empirisk grund och ursprung (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Granskandet av källorna 
till denna studie har utgått ifrån dessa tre principer. 
  
Med aktualitet avses hur ny och uppdaterad studien är. En nyare studie anses vara mer 
trovärdig och tillförlitlig än en äldre studie (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Johansson 
Lindfors (1993, ss. 89-90) menar dock att äldre forskningar inte alltid ska förbises då 
dessa forskningar fortfarande kan innehålla högt värde oavsett datum. Då det finns en 
brist på studier om konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer har 
författarna till denna studie inte kunnat förhålla sig strikt till aktualitetsprincipen. Istället 
har författarna förhållit sig till aktualitetsprincipen på ett sådant sätt att uppdaterade 
studier i ämnet ha valts där uppdaterade studier funnits men i de fall där det inte funnits 
har de studier med högst relevans för ämnesvalet valts ut. I de fall där sekundärkällor 
använts har de sekundärkällor som har blivit granskade av en tredje part valts ut i stor 
utsträckning för att öka studiens äkthet. 
  
Med empirisk grund avses ifall källorna är primära eller sekundära (Johansson Lindfors, 
1993, s. 89). Med primärkällor avses data från exempelvis intervjuer och observationer 
medan sekundärdata hämtas från exempelvis artiklar, arkivhandlingar och databaser. 
Bryman och Bell (2013, ss. 130-131) menar att sekundärdata bör undvikas i största 
möjliga mån då sekundärdata kan göra forskaren beroende av andra forskares tolkning av 
den ursprungliga källan. För att bibehålla största möjliga objektivitet, undvika felaktiga 
tolkningar och förvanskningar bör därför i första hand primärdata användas. I denna 
studie har både primär- och sekundärdata används. Primärkällor har dock använts framför 
sekundärkällor där möjligheten funnits. 
  
Med ursprung avses ifall studien härstammar från en första- respektive andrahandskälla 
(Johansson Lindfors, 1993, ss. 88-89). Andrahandskällor är, ur ett källkritiskt hänseende, 
tveksamma då dessa källor kan innebära att innehållet från ursprungskällan har förvrängts 
av andrahandskällor (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Denna studie har i största möjliga 
använt sig av förstahandskällor. De andrahandskällor som använts har valts ut med 
försiktighet efter relevans, tillförlitlighet och äkthet. 
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3.	Teori	
  
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis 
presenteras studiens inledande teorier. Därefter följer de teorier som ligger till grund för 
studiens hypoteser. Dessa teorier gäller pris i förhållande till konsumenten och företaget, 
impulsivt köpbeteende, kundidentifiering och demografiska faktorer. Avslutningsvis 
diskuteras studiens teoretiska ramverk. 
  
3.1	Inledande	teorier	
  
I detta underkapitel presenteras studiens inledande teorier. Dessa teorier utgör studiens 
fundament. Då studiens population är individer inom generation Y ges en grundläggande 
förståelse för dessa individers köpbeteenden. Då benägenhet att vänta på framtida 
realisationer är en del av köpbeslutsprocessen introduceras även teorier kring 
köpbeslutsprocessens fem steg.  
  
3.1.1	Generation	Y	
  
Parment (2008, s. 194) menar att individer inom generation Y är rationella när det gäller 
att göra val i livet men mer emotionella när det kommer till köp av produkter. Studien 
visar vidare att denna generation har bristande varumärkeslojalitet. Detta kan, enligt 
studien, vara en följd av den stora mängden produkter som denna generation har 
exponerats för sedan födseln och att denna generation är kunniga och pålästa om 
marknaden. Parment (2008, s. 194) menar att individer inom generation Y därför är mer 
cyniska än tidigare generationer och ser igenom marknadsföringsstrategier och försök till 
relationsbyggande. 
  
Noble et al. (2009, s. 617) beskriver att generation Y har vuxit upp i ett konsumtionsdrivet 
samhälle där varumärken och produkter är av stor vikt för individerna inom generationen. 
De beskriver vidare att individer inom generationen har haft mer pengar till sitt 
förfogande än någon annan tidigare generation. Individer inom generation Y anses därför 
generellt sett vara mindre priskänsliga än tidigare generationer. Studien visar vidare att 
individer inom generation Y är snabba och naturliga beslutstagare. Noble et al. (2009, s. 
618) beskriver att individerna inom generationen lätt kan se igenom 
marknadsföringsstrategier och att de ställer höga krav på företagen, detta på grund av 
generationens kunnighet om marknaden. 
  
Wolburg och Pokrywczyniski (2001, s. 33) menar att konsumenter inom Generation Y 
ser shopping som ett nöje i större utsträckning än tidigare generationer. Aruna och Santhi 
(2015, s. 21) fördjupar detta resonemang och menar att individer inom Generation Y är 
hedonistiskt lagda och att de därav söker njutning genom shopping. Studien visar vidare 
att individer inom Generation Y är materialistiska och varumärkesorienterade. Sullivan 
och Heitmeyer (2008, s. 287) menar att denna åldersgrupps starka varumärkesorientering, 
varumärkeslojalitet och materialism gör dessa individer mindre priskänsliga än tidigare 
generationer i och med att dessa personer är mindre rationella och mer emotionella i 
beslutsfattanden. Aruna och Santhi (2015, s. 21) menar att individer inom detta 
åldersspann är mer mode och trendkänsliga än tidigare generationer, vilket kan höra ihop 
med generationens emotionella och materialistiska hållning. 
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3.1.2	Konsumenters	köpbeslutsprocess	
  
Konsumentbeteende är ett forskningsområde inom marknadsföring som ämnar att söka 
förståelse för konsumenters köpbeslutsprocess. En central diskussion inom 
forskningsområdet är huruvida konsumentens köpbeslutsprocess är grundad i rationella 
beslutsgrunder eller om köpbeslutsprocessen grundar sig i emotionella faktorer. Det 
nationalekonomiska vetenskapsområdet utgår ifrån att konsumenten är rationell i sitt 
beslutsfattande vilket innebär att konsumenten analyserar vad som ger mest värde för 
konsumenten baserat på individens personliga preferenser (Krstić, 2014, s. 163). 
Forskning inom psykologin har emellertid visat att den mänskliga köpbeslutprocessen 
inte alltid följer rationella mönster. Prisökningar kan exempelvis ibland öka efterfrågan 
på en viss produkt då konsumenten kan uppfatta ett högt pris som hög kvalitet 
(Lichtenstein, 1993, s. 236). 
  
Solomon et al. (2013, s. 6) beskriver att köpbeslutsprocessen är en pågående process som 
inte bara sker i det ögonblick som köpet görs. Detta beskrivs i den så kallade köp- och 
beslutsprocessmodellen som är en modell som innehåller fem steg (Solomon et al., 2013, 
s. 6). Dessa steg är identifiering av problem, informationssökande, värdering av 
alternativ, köp och utvärdering av köpet. 
  
Identifiering av problem innebär att konsumenten upptäcker ett behov som behöver 
tillgodoses (Fürst & Siggelin, 2013, s. 252). Detta behov kan vara baserat på rationella- 
eller emotionella grunder. Ett rationellt behov för en klädkonsument kan exempelvis vara 
att individens byxor har gått sönder och att denne därför behöver ett par nya. Ett 
emotionellt behov kan uppstå om en individ upplever ett behov av ett nytt plagg för att, 
exempelvis, fira en avklarad tentamen eller en befordran på jobbet. 
  
Det andra steget i köpbeslutsprocessen är informationssökning. Individen söker då 
information om vilken potentiell vara eller tjänst som kan tillgodose konsumentens behov 
(Kotler & Armstrong, 2009, s. 178). Informationssökningen är antingen intern eller extern 
där intern informationssökning innebär bearbetning av tidigare erfarenheter och kunskap 
och där extern informationssökning innebär inhämtning av ny kunskap från exempelvis 
vänner eller familj (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 52). I praktiken skulle detta, för en 
klädkonsument, kunna fungera så att konsumenten inhämtar intern information genom att 
fundera över vilka märken och material denne tycker om och var dessa brukar gå att få 
tag i på det billigaste och enklaste sättet. Konsumenten inhämtar sedan extern information 
genom att söka på internet efter alternativ och genom att rådfråga i butiken. 
  
Efter att konsumenten har identifierat ett behov och inhämtat information så värderar 
konsumenten den information som konsumenten tillskansat sig. Fahy och Jobber (2012, 
s. 66) menar att denna värdering sker utifrån fyra kriterier vilka är tekniska, ekonomiska, 
sociala och personliga. Denna värdering ligger sedan till grund för det köp som sedan 
sker i det fjärde steget i köpbeslutsprocessen. Engel et al. (1968, s. 445) menar att hur 
lyckat köpet blir avgörs i hur bra konsumenten lyckas värdera de olika alternativen. 
 
Det sista steget i modellen är utvärdering av köpet. I detta steg utvärderar konsumenten 
om produkten löste det identifierade problemet och ifall varan eller tjänsten mötte 
konsumentens förväntningar (Fürst & Siggelin, 2013, s. 253). I många fall hamnar 
individen i ett så kallad kognitiv dissonans som inträffar efter det att individen har 
införskaffat en produkt eller tjänst (Kotler & Armstrong, 2009, s. 179). När kognitiv 
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dissonans sker, upplever individen att denne har gått i miste om de förmåner en annan 
produkt hade gett, som individen valde bort till förmån för den produkt som individen 
inhandlade. 
  
3.2	Pris	i	förhållande	till	konsumenten	och	företaget	
  
Pris har en viktig betydelse i konsumentens köpbeslutsprocess. Betalar konsumenten inte 
priset på en produkt kan denne inte heller erhålla produkten. Lichtenstein et al. (1993, s. 
234) menar att priset är en ”uppoffring” som konsumenten måste göra för att följaktligen 
erhålla den produkt som konsumenten önskar erhålla. Vidare menar Lichtenstein et al. 
(1993, s. 235) att priset på produkten har en påverkan på konsumentens köpbeteende. Lee 
och Stoel (2014, s. 401) menar att pris och reducerat pris tolkas på olika sätt av 
konsumenten. Konsumenten erhåller en prisinformation från produkter som är på 
ordinarie pris och mer än en prisinformation från produkter som är på nedsatt pris. 
Lichtenstein et al. (1993, s. 234) utvecklar detta resonemang och menar att ett högt pris 
kan innehålla både positiva- och negativa aspekter ur företagens perspektiv. De positiva 
aspekter som avses är att konsumenten kan uppfatta att priset korrelerar med kvalitén. 
Vissa konsumenter associerar ett högre pris med en högre kvalité och ett lägre pris med 
en lägre kvalité (Lichtenstein, 1993, s. 236). Att medvetet välja en prisstrategi med höga 
priser på sitt företags produkter är därför inte ovanligt. De negativa aspekterna som avser 
är att pris anses som en börda för företagens försäljning om priset är så högt så att 
konsumenten inte har förmågan att handla (Lichtenstein et al., 1993, s. 234). Ifall priset 
är så högt att konsumenten inte har förmågan att konsumera kommer konsumenten att 
söka efter alternativa val för lägre pris. Lee och Stoel (2014, s. 401) menar, vidare, att ett 
nedsatt pris kan generera frågeställningar hos konsumenten om varför produkten säljs till 
reducerat pris. Dessa frågeställningar kan generera en avskräckande effekt på vissa 
konsumenters köpvilja. 
  
En studie gjord av Rajagopal (2008, s. 264) visar att realisationer kan ha en positiv 
psykologisk påverkan på konsumenters köpvilja. För att utnyttja möjligheten att köpa en 
produkt till ett reducerat pris måste konsumenten handla direkt när identifiering sker av 
att priset på en produkt är nedsatt (Rajagopal, 2008, s. 264). Om detta inte sker riskerar 
konsumenten att förlora möjligheten att handla till ett lägre pris. Detta kan leda till ett 
ökat incitament för konsumenten att konsumera på en gång. Det kan vara positivt för 
företagets försäljning på kort sikt. Däremot menar Smith och Schultz (2005, s. 55) att 
tillfälliga prisreduceringar kan leda till att konsumenten börjar att ifrågasätta det ordinarie 
priset. Det innebär att en alltför flitig användning av realisationer kan få till följd att 
kunden ser det realiserade priset som det ”sanna” priset och därför blir mindre benägen 
att betala originalpris i framtiden (Alavi et al., 2015, s. 74). Smith och Schultz (2005, s. 
55) är inne på samma spår och menar att en tillfällig prisreducering bör vara en aktion 
från företagen och inte en reaktion. Företagen bör således, enligt Smith och Schultz (2005, 
s. 55), använda realisationer som en del av en långsiktig strategi och inte som en desperat 
åtgärd då den ordinarie prisstrategin inte fungerar. 
  
Martinez och Kim (2012, s. 243) menar att konsumenter har blivit allt mer tålmodiga med 
att vänta på möjligheten att köpa produkter till rabatterade priser. Författarna menar att 
det kan bero på att konsumenterna har blivit mindre impulsiva i sina köpbeteenden. 
Huang och Yang (2015, s. 1327) menar att företag använder reor och kampanjer som ”köp 
2 betala för 1” eller ”upp till 70% rea” för att locka kunder till att köpa deras produkter. 
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Detta med anledning av att lägre pris attraherar konsumenter till att köpa på impuls 
(Pathmini & Weerathunga, 2016, s. 322).  
  
Teorierna visar således att ett pris kan signalera en mängd olika budskap och väcka en 
mängd olika associationer hos olika individer. Ett lågt pris möjliggör dock för fler 
individer att köpa en specifik produkt. Då en viss procentuell prissänkning på en högt 
prissatt produkt ger en högre reell prissänkning och följaktligen en högre förtjänst av 
prisreduktionen, leder det till slutsatsen att ett högre ursprungspris på en specifik 
procentuell realisation borde generera att konsumenterna blir mer benägna att vänta på 
denna framtida realisation. Det leder till följande hypotes: 
  
H1: Storleken på ursprungspriset har ett positivt samband med konsumentens benägenhet 
att vänta på framtida realisationer. 
  
Vidare genererar en högre procentuell prisreduktion även en högre reell prisreduktion. 
Den faktiska förtjänsten för individen att vänta blir således högre om individen erhåller 
en högre procentuell prisreduktion vid ett senare tillfälle än om individen erhåller en lägre 
procentuell prisreduktion vid samma tillfälle. Detta tolkas därför som att en hög 
procentuell realisation i framtiden bör generera ett högre incitament för individen att 
vänta på denna realisation. Hypotesen blir därför: 
  
H2: Den procentuella storleken på realisationen har ett positiv samband med 
konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
  
3.3	Impulsivt	köpbeteende	
  
Dittmar och Bond (2010, ss. 751-752) beskriver impulsköp som ett köp initierat som en 
kortsiktig belöningsmekanism där individer, innan köpet, inte tänker efter om produkten 
kommer att ge nytta för denne. Rook (1987, s. 191) beskriver att impulsköp kan initieras 
som en oemotståndlig drivkraft till ett köp där konsumenten, utan vidare intellekt, köper 
en produkt. Cobb och Hoyer (1986, ss. 384-385) menar att ett impulsköp ofta initieras när 
en konsument köper en produkt för att exempelvis muntra upp sig efter en heldags arbete, 
lockas av ett oemotståndligt erbjudande eller köper något på grund av spänning. Novak 
och Hoffman (2009, s. 58) beskriver att det, i motsats mot köp initierade av impuls, finns 
konsumenter som är mer rationella i sina beslutsprocesser. Dessa konsumenter beskrivs 
som logiska och analytiska och att de genomför sina köp efter noga överväganden av de 
olika alternativen som finns tillgängliga. 
  
För att en individ ska ha möjligheten att konsumera produkter måste konsumenten lägga 
ut resurser som pengar, tid, fysisk ansträngning och mental ansträngning (Stern, 1962, s. 
60). Med uppoffring i pengar avses kostnaden för produkten samt kostnaden för resan att 
ta sig till och från affären.  Fysisk uppoffring inträffar när individen exempelvis går eller 
cyklar till och från butiken och mental ansträngning uppkommer när konsumenten 
planerar resan till affären och vid ekonomisk planering inför köpet. Vid impulsköp 
upplever konsumenten att dessa kostnader och uppoffringar är lägre än vid köp av en mer 
rationell karaktär (Stern, 1962, s. 60). 
  
Det finns en mängd olika studier kring impulsköp och dess bakomliggande faktorer. Det 
finns bland annat studier som visar att vad som triggar impulsköp skiljer sig mellan kön 
och ålder (Bashar et al., 2013, s. 152; Istudor & Pelau, 2013, s. 164). Ozen och Engizek 



17	
	

(2014, s. 79) menar att en individs impulsiva beteende kan initieras av en mängd olika 
faktorer som ett lågt pris, tillfälliga känslor eller individuella karaktärsdrag som 
spontanbeteende. Word-of-mouth är en annan viktig faktor som kan främja ett initierande 
av impulsköp hos konsumenter. I en studie konstaterade Sarikhani Khorrami et al. (2015, 
s. 834-835) att konsumenter som har goda erfarenheter och upplevelser med en produkt 
kan använda word-of-mouth till att influera andra konsumenter att genomföra impulsköp. 
Sarikhani Khorrami et al. (2015, s. 835) menar, vidare, att konsumenter inte 
nödvändigtvis behöver söka information om produkten före ett köp, vid impulsköp 
initierade av word-of-mouth.  
  
Bashar et al. (2013, s. 146) beskriver att det finns två typer av principer som påverkar 
konsumenter att köpa på impuls. Dessa är tillfredsställandeprincipen och 
verklighetsprincipen. Tillfredsställandeprincipen innebär att nöjdhetseffekten hos 
konsumenten genereras under samma dag när köpet utförs. Vid verklighetsprincipen 
erhåller konsumenter nöjdhetskänslan längre fram i tiden och inte direkt efter köpet. 
Bashar et al. (2013, s. 146; 152) menar att konsumenter utvecklar dessa två principer när 
det initiala ändamålet var att handla. Studien menar, vidare, att det tillfredställande- eller 
verklighetsimpulsiva beteendet kan framträda olika starkt beroende på vilka egenskaper 
individen besitter såsom ålder, inkomst och genus. Bashar et al. (2013, s. 152) menar att 
orsaken till att vissa konsumenter köper på impuls medan andra inte, kan vara att det 
föreligger skillnader i storleken på individernas inkomstöverskott efter att individernas 
grundläggande behoven är tillfredsställda. Personer med hög inkomst har till följd av den 
höga inkomsten i regel mer pengar till sitt förfogande vilket leder till att de har större 
möjligheter att genomföra impulsköp. 
  
I en studie av Stern (1962, ss. 59-60), identifierades fyra typer av impulsköp, nämligen, 
rent impulsköp, påmint impulsköp, associerat impulsköp och planerat impulsköp. De 
olika typerna av impulsköp inträffar beroende på vad konsumenten har för orsak till att 
köpa en specifik produkt. Den grundläggande impulsköpstypen är rent impulsköp där 
konsumenten inte har några planer på vad den ska köpa, innan köpet (Stern, 1962, s. 59). 
Köplusten väcks istället av lockelser under shoppingrundan som exempelvis den senaste 
trenden i skyltfönstret. Rent impulsköp uppstår relativt sällan i jämförelse med de andra 
impulsköpstyperna (Stern, 1962, s. 59). Köp som initieras av impulsköpstypen påmint 
impulsköp grundas i konsumentens erinran av tidigare händelser som påminner denne att 
produkten måste inhandlas (Stern, 1962, s. 59). Associerat impulsköp uppstår, enligt Stern 
(1962, ss. 59-60), som en förnimmelse under tiden konsumenten handlar. Detta innebär 
att när en produkt har blivit identifierad uppstår tankar kring användandet av produkten 
vilken initierar impulsköpet hos konsumenten. Den sistnämnda impulsköptypen, planerat 
impulsköp, inträffar när individen inte har något specifikt behov av en produkt men ändå 
har som avsikt att göra köp (Stern, 1962, s. 60). Denna typ av impulsköp kan uppstå då 
konsumenten har som avsikt att utnyttja ett kupongerbjudande, göra inköp på en 
realisation och liknande. 
  
Då impulsköp definieras som ett köp som görs utan vidare intellekt, eftertanke och då det 
initieras som en oemotståndlig drivkraft bör benägenheten att vänta på framtida 
realisationer vara lägre vid impulsköp än vid rationella köp. Individer som besitter en hög 
tendens att genomföra impulsköp bör därför generera en lägre benägenhet att vänta på 
framtida realisationer då impulsiva individers köpbeslutsprocess drivs av plötsliga infall 
och kraftiga emotioner snarare än rationella överväganden. Hypotesen blir därför: 
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H3: Impulsivitet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 
  
3.4	Kundtypsidentifiering	
  
Köpbeslutsprocessen är en komplex process då många faktorer påverkar hur 
konsumenten handlar. Exempelvis kan personliga karaktärsdrag hos konsumenten 
påverka hur olika individer gör sina inköp. Meyer-Waarden (2008, s. 87) menar att 
individens lojalitet till företaget har en påverkan på konsumenters köpintentioner och 
enligt Sojka och Giese (2003, s. 337) avgör individens karaktärsdrag dess köpbeteende. 
Köpbeslutsprocessen kan således se olika ut hos olika individer. Vissa individer är mer 
priskänsliga, andra är mer kvalitetsmedvetna och vissa är mer rationella i sina 
beslutsprocesser. För att ta hänsyn till konsumenternas olikheter i sina 
köpbeslutsprocesser utvecklade Sproles och Kendall (1986, ss. 267-268) en metod för att 
identifiera och kategorisera konsumenter utifrån kundtyp. Metoden kallad, Consumer 
Style Inventory (CSI) har sedan dess blivit välanvänd och välbeprövad och har således en 
hög validitet och reliabilitet (Goswami & Khan, 2015, s. 305). Många forskare har 
bekräftat dess pålitlighet för att kategorisera individer efter konsumenttyp i relation till 
köpbeslut (Cowart & Goldsmith, 2007, s. 643; Goswami & Khan, 2015, s. 308). CSI 
består av åtta olika konsumenttyper och har syftet att klassificera konsumenter efter deras 
köpbeslutsprocesser (Sproles & Kendall, 1986, s. 269). Då denna studie ämnar att 
undersöka köpbeslutsprocessen kopplat till realisationer har fyra konsumenttyper valts ut 
vilka forskarna anser har mest relevans för studiens forskningsfråga och syfte. Dessa fyra 
kundtyper definieras i tabellen nedan (Se Tabell 3). Då individer kan besitta karaktärsdrag 
kopplade till mer än en kundtyp, betraktar författarna till denna studie de olika 
kundtyperna som grader av karaktärsdrag snarare än kategorier.  
  
Eftersom olika individers köpbeslutsprocesser skiljer sig beroende på personliga 
karaktärsdrag, attityder och åsikter och då konsumentens benägenhet att vänta ingår i 
köpbeslutsprocessen blir hypotesen således: 
  
H4: Konsumenttyp har ett samband med benägenhet att vänta på framtida realisationer 
 
Tabell 3. Identifiering av olika kundtyper samt definition av dessa (Sproles & Kendall, 1986, s. 

271-274). 

Kundidentifiering Definition 
Kvalitetsmedvetna Kunder Före ett inköpsbeslut väljer kvalitetsmedvetna kunder, 

med omsorgsfullhet ut, den bästa produkten bland alla 
valmöjligheter, oberoende av pris. Uppnår produkten 
inte en tillräckligt hög nivå accepteras produkten ej. 

Modemedvetna Kunder Modemedvetna kunder söker efter vad som är trendig. 
Denna kundklassificering är mycket uppdaterad till 
nyheter och trender. 

Prismedvetna Kunder Kundtypen som är prismedvetna håller sig till reor och 
nedsatta priser samt till att jämföra priset mellan 
utbudet från olika källor i avsikt att få det mesta för 
pengarna. 
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Varumärkeslojala Kunder Konsumenter som äger produkter av samma 
varumärken eller köper produkter från samma affärer 
kallas för varumärkeslojala kunder. Dessa kunder 
håller sig till det som är familjärt. 

  
Då kvalitetsmedvetna kunder efterfrågar kvalité framför pris antas denna kundgrupp vara 
mindre priskänsliga än övriga konsumenter. Det leder till följande hypotes: 
  
H4a: Kvalitétsmedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på 
framtida realisationer 
  
Modemedvetna kunder söker efter det som är trendigt för tillfället. De vill köpa nyheter 
och vara först med nya klädesplagg. Deras benägenhet att vänta på framtida realisationer 
bör därför vara låg. Hypotesen blir således: 
  
H4b: Modemedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 
  
Prismedvetna konsumenter söker efter reor och nedsatta priser och då priset är en viktig 
faktor i denna konsumentgrupps köpbeslutsprocess bör individer tillhörande denna 
konsumenttyp besitta en hög benägen att vänta på framtida realisationer. Det leder till 
följande hypotes: 
  
H4c: Prismedvetenhet har ett positivt samband med benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 
  
Varumärkeslojala kunder fokuserar på specifika varumärken och butiker och är 
vanemässiga i sina köpbeslutsprocesser. Eftersom varumärkeslojala konsumenter 
prioriterar varumärken och butiker, antas pris vara en underordnad parameter i dessa 
individers köpbeslutsprocesser. Hypotesen gällande varumärkeslojalitet blir således: 
  
H4d: Varumärkeslojalitet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 
  
3.5	Demografiska	faktorer	
  
I detta underkapitel presenteras teorier kring de demografiska faktorerna i studien i 
förhållande till benägenhet att vänta på framtida realisationer. Kapitlet inleds med en 
presentation av kön och avslutas med inkomst, i förhållande till forskningsfrågan och 
syftet. 
  
Som beskrivit i tidigare kapitel (Se 2.6 Val av teori) kan individens demografiska profil 
påverka individens konsumentbeteende (Maričić & Đorđević, 2015, s. 244). Vidare anses 
segmentering i förhållande till företagens kunddemografi viktigt vid kartläggning av 
företagens konsumenters köpbeteenden. Då konsumentens demografiska profil är av vikt 
för att förstå konsumenters köpbeslutsprocesser antar författarna till denna studie att 
skillnader föreligger mellan olika åldersgrupper, kön och inkomst hos individer i 
förhållande till studiens forskningsfråga och syfte. Det genererar hypotesen: 
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H5: Konsumentens demografiska profil har ett samband med konsumentens benägenhet 
att vänta på framtida realisationer. 
  
3.5.1	Kön	
  
Miller (1998, s. 32) menar att shopping länge har setts som en kvinnlig aktivitet. Män har 
därför, enligt studien, länge aktivt undvikit shopping då de har varit måna om att bevara 
sin maskulinitet. Redan för 70 år sedan kom de första teorierna som menade att dessa 
olikheter är djupt rotade i vår natur och att de härstammar från evolutionen (Dennis & 
McCall, 2005, s. 14). Dessa teorier bygger på människans historia som säger att män i 
hushållen varit de som jagat och ordnat mat till familjen medan kvinnan varit den som 
samlat och med omsorg valt det bästa bland det som mannen samlat. Dennis och McCall 
(2005, ss. 15-16) menar att människans historia och traditioner fortfarande påverkar våra 
shoppingbeteenden. 
  
Den traditionella synen på manlig och kvinnlig shopping är att kvinnor har sett shopping 
som en aktivitet för underhållning och välmående medan män traditionellt har sett 
shopping som ett nödvändigt ont för att tillskansa sig de viktigaste behoven för hushållet 
(Dholakia, 1999, s. 154). Studien förklarar detta med att män är mer behovsstyrda och 
motiverade av att göra köp för att tillgodose behov samtidigt som kvinnor ser shopping 
som en aktivitet för njutning och är mer styrda av begär och önskemål. Dholakia (1999, 
s. 154) menar, vidare, att kvinnor traditionellt sett värdesatt shoppingprocessen i en större 
utsträckning än män medan män värdesatt det slutgiltiga resultatet av shoppingen. Adaval 
och Monroe (1995, s. 226) menar att konsumenter som är mer behovsstyrda och ser ett 
köp som något som de är tvungna att genomföra för att tillhandahålla varor som de är i 
behov av, är mer priskänsliga än konsumenter som är hedonistiskt styrda. De hedonistiskt 
styrda konsumenterna fokuserar mindre på priset och mer på de produkter som de 
kommer att erhålla. Vidare har män traditionellt sett varit mer rationella i sina 
köpbeslutsprocesser samtidigt som kvinnor varit mer emotionella (Barber et al., 2009 s. 
10). 
  
Det förs en diskussion huruvida denna distinktion mellan könen är på väg att suddas ut. 
Herter et al. (2014, s. 795) menar att kvinnor och män shoppar allt mer lika 
varandra.  Studien visar att emotioner påverkar mäns shoppingbeteenden i allt större 
utsträckning vilket leder till att könens köpbeslutsprocesser blir allt mer lika varandra. 
Steen och Ström (2012, s. 3) visade dock att alla differenser mellan könen inte är 
utraderade. Studien visar bland annat att kvinnor är mer impulsiva i sina beslutsprocesser 
medan män planerar sina inköp i en större omfattning, när det kommer till kläder. 
  
Sammanfattningsvis så har män traditionellt varit mer behovsstyrda och såldes mer 
priskänsliga än kvinnor vilket borde leda till en högre benägenhet att vänta på framtida 
realisationer då priset är en viktigare faktor i männens köpbeslutsprocesser. Vidare har 
män traditionellt varit mer rationella i sina köpbeslutsprocesser vilket även det bör leda 
till att män har en högre benägenhet att vänta på framtida realisationer då de måste anses 
vara mer rationellt att köpa samma vara till ett lägre pris, om konsumenten inte är i ett 
brådskande behov av produkten. Det leder till följande hypotes: 
  
H5a: Män har en högre benägenhet att vänta på framtida realisationer än kvinnor 
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3.5.2	Inkomst	
  
Studier gjorda av Jones och Mustiful (1996, s. 137) visar att individer med en lägre 
inkomstnivå gör mer rationella köpbeslut än personer med en högre inkomstnivå. Detta 
visar att individer med än lägre inkomstnivå är mer styrda av priser på produkter då deras 
inkomstnivå är lägre. Konsumenter med en lägre inkomstnivå är således mer priskänsliga 
än konsumenter med en högre inkomstnivå. Köpbeslutsprocessen hos konsumenter med 
en högre inkomstnivå är mer styrda av produkt och kvalité än av pris (Jones och Mustiful, 
1996, s. 137). 
  
Studier gjorda av Goldman och Johansson (1978, s. 177) visar att höginkomsttagare 
värdesätter sin tid mer än låginkomsttagare. Detta då höginkomsttagares, i en större 
utsträckning, förlorar mer pengar på att vänta. Goldman och Johansson (1978, s. 177) 
menar vidare att konsumenten väger fördelarna med att vänta med ett köpbeslut med 
fördelarna av att konsumera på en gång. Då låginkomsttagare har visat sig vara rikare på 
fritid förlorar de mindre pengar på att spendera tid på att söka efter alternativa produkter, 
jämföra kvalité och att vänta med ett köpbeslut för att återkomma då priserna är lägre 
(Goldman och Johansson, 1978, s. 177). Höginkomsttagare, vilka är mindre rika på fritid, 
tvingas offra tid från inkomstbringande verksamhet i en större utsträckning än 
låginkomsttagare, vilket resulterar i att förtjänsten från att vänta på ett bättre erbjudande 
blir lägre. På samma sätt tjänar en individ med mycket fritid och låg inkomst mer pengar 
på att vänta på ett bättre erbjudande i framtiden och är således, enligt Goldman och 
Johansson (1978, s. 177), mer benägna att vänta på en framtida realisation. 
  
Individer med en hög inkomst är följaktligen mindre priskänsliga samt tjänar mer på att 
vänta än individer med en låg inkomst. Detta leder fram till följande hypotes: 
  
H5b: Individer med en låg inkomst är mer benägna att vänta på framtida realisationer 
än individer med hög inkomst. 
  
3.6	Teoretiskt	Ramverk	
  
Det har tidigare i studien presenterats att forskningen utgår från en deduktiv 
forskningsansats. Forskningen har således tidigare studier som utgångspunkt varifrån 
hypoteser skapas vilka sedan avses testas mot verkligheten. Det har tidigare i detta kapitel 
redogjorts för den teoretiska grund som denna studie utgår ifrån. Det har även redogjorts 
för de hypoteser som de olika teorierna har genererat kopplat till studiens forskningsfråga. 
Nedan följer en sammanfattning av de hypoteser som presenterats ovan (Se Tabell 4). 
  

Tabell 4. Sammanställning av hypoteser. 

Förkortning Hypotes 
H1 Storleken på ursprungspriset har ett positivt samband med 

konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
H2 Den procentuella storleken på realisationen har ett positiv samband 

med konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
H3 Impulsivitet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på 

framtida realisationer. 
H4 Konsumenttyp har ett samband med benägenhet att vänta på framtida 

realisationer. 
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H4a Kvalitétsmedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet att 
vänta på framtida realisationer. 

H4b Modemedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. 

H4c Prismedvetenhet har ett positivt samband med benägenhet att vänta på 
framtida realisationer. 

H4d Varumärkeslojalitet har ett negativt samband med benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. 

H5 Konsumentens demografiska profil har ett samband med 
konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer 

H5a Män har en högre benägenhet att vänta på framtida realisationer än 
kvinnor. 

H5b Individer med en låg inkomst är mer benägna att vänta på framtida 
realisationer än individer med hög inkomst. 

 
Hypoteserna som redogjorts i ovanstående tabell (Tabell 4) har sammanfattats i 
nedanstående konceptuella modell (Figur 2). Modellen innehåller fem beroende variabler 
vilka antas ha en förklarande effekt på individers beroende variabler vilken är benägenhet 
att vänta på framtida realisationer. De fem faktorerna är procentuell realisation, 
ursprungspris, vilken konsumenttyp individen tillhör, huruvida konsumenten är impulsiv 
eller rationell i sin köpbeslutsprocess samt individens demografiska faktorer som kön och 
inkomst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ovanstående konceptuella modell (Figur 2) och hypoteser kommer att testas mot 
verkligheten. Som tidigare nämnt kommer det att genomföras genom datainsamling från 
enkäter. Efter datainsamling genomförts kommer den insamlade datan att testas genom 
en regressionsanalys samt variansanalys, vilken avser förklara sambandet mellan den 
konceptuella modellens fem oberoende variabler och den beroende variabeln benägenhet 
att vänta på framtida realisationer. Syftet med det är att öka förståelsen för vad som får 
konsumenter att avstå från att betala fullpris och istället vänta på att köpa produkten vid 
framtida realisationer. 

Figur 2. Konceptuell teoretisk modell. 
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4.	Praktisk	metod	
  
I detta kapitel ges läsaren en inblick i den praktiska metoden som kommer att användas 
i studien. Kapitlet inleds med studiens forskningsstrategi följt av vilka 
undersökningsmetoder som kommer att utnyttjas. Därefter presenteras studiens 
population och urval av respondenter följt av redogörande av studiens enkät- och 
intervjukonstruktion. Sedan redogörs hur studiens insamlade data kommer att bearbetas. 
Slutligen följer studiens bortfallsdiskussion. 
  
4.1	Undersökningsmetod	
  
Som tidigare nämnt genomförs denna studie genom ett kvantitativt angreppssätt. Bryman 
(2011, s. 178) beskriver att det finns två huvudsakliga metoder inom kvantitativ 
forskning. Dessa är strukturerade intervjuer och enkätutdelning. Strukturerade intervjuer 
genomförs utifrån ett frågeschema (Bryman, 2011, s. 203). Vid genomförande av en 
studie genom enkätformulär besvarar respondenten frågorna på egen hand utan någon 
som intervjuar (Bryman, 2011, s. 228). Denna studie genomfördes genom enkätutdelning 
som konstruerats via mjukvaran Textalk som tillhandahölls av Umeå Universitet. 
Enkäterna delades ut via Facebook och genom fysisk utdelning på Umeå Universitet där 
alla enkäter genomfördes via samma enkätformulär konstruerat via Textalk. 
  
Då syftet med studien är att generalisera på en stor population anser forskarna till denna 
studie att det är av stor vikt att nå ut till ett stort antal individer. Det är enklare att nå ut 
till ett stort antal individer vid studier utförda genom enkäter än vid studier genomförda 
genom strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 228-229). Andra fördelar som följer 
med en enkätformulering är att det är mindre kostsamt, snabbare och enklare att dela ut 
(Bryman, 2011, s. 228-229). Vidare medför enkäter inte någon så kallad intervjuareffekt, 
vilket kan förekomma om undersökningen utförs genom intervjuer. Vidare har 
respondenten vid intervjuer ofta mindre tid att noga tänka igenom sin hållning före denne 
svarar. Vid strukturerade intervjuer har forskarna dessutom större friheter då datan 
bearbetas vilket kan generera missvisande resultat om feltolkningar görs (Bryman, 2011, 
s. 203). 
  
Det finns dock även nackdelar vid studier utförda genom enkätformulering. 
Respondenterna kan exempelvis inte alltid ställa frågor i samband med enkätbesvarandet 
om oklarheter uppstår (Bryman, 2011, s. 229). Vidare genererar undersökningsmetoden 
inte någon djupare förståelse om varför respondenterna svarar på ett visst vis. För att 
reducera riskerna som en enkätstudie kan medföra, bifogades ett följebrev som noggrant 
beskrev studiens syfte inklusive den approximativa genomförandetiden för studien (Se 
4.3.1 Enkätlayout). Innan enkäten delades ut genomfördes även en pilotstudie. 
Pilotstudien behandlas i mer detalj i kapitel 4.4 Datainsamling. I och med att enkäten 
konstruerades genom mjukvaran Textalk kunde frågorna delas upp i form av olika 
grupperingar där respondenterna inte kunde se alla frågor samtidigt. Avsikten med att 
dela upp frågorna i grupper var att skapa tydlighet för respondenterna. 
  
4.2	Population	och	urval	av	respondenter	
  
Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters benägenhet att vänta på framtida 
realisationer påverkas av realisationer på kläder. I stort sett alla vuxna människor kan 
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klassificeras som klädkonsumenter då de flesta vuxna människor någon gång köper 
kläder.  
  
Konsumentens köpbeslutsprocess kan skilja sig beroende på demografiska faktorer som 
ålder, kön och kulturell tillhörighet (Maričić & Đorđević, 2015, s. 244). Att generalisera 
på hela världen baserat på ett urval bestående av individer från Sverige hade därför, i 
forskarnas mening, varit problematiskt. Vidare antas shoppingbeteende skilja sig 
beroende på var i Sverige individen är bosatt. Detta då shoppingbeteenden och trender 
antas vara regionalt betingat och att en studie genomförd på individer boende i Umeå, 
därför hade varit problematisk att generalisera på individer från hela Sverige. Därför har 
studien begränsats till individer boende i Umeå kommun och tillhörande 
generationsintervallet “y”.  
  
Termen “Generation Y” grundades ursprungligen av det amerikanska magasinet 
“Advertising age år 1993” (Constantine, 2010 s. 3). Termen gällde personer födda inom 
1979-1990 och magasinet menade att denna generation skulle komma att få en stor 
betydelse för marknadsföring och handel. Detta främst därför att generation Y är uppväxta 
under en konsumtionsdriven tid och i en tid där ekonomiska förutsättningar för handel 
funnits (Constantine, 2010 s. 3). Senare har termen använts flitigt och om många olika 
åldersspann mellan tidigt 80-tal fram till millenniumskiftet (Aruna & Santhi, 2015, s. 23). 
Då åldersspannet, generation Y, inte är absolut definierat har författarna till denna studie 
valt att definiera det som individer födda mellan 1982 och 1999. Valet av 
generationsspann baseras på att forskarna till denna studie besitter en ökad kunskap om 
konsumentbeteende inom generationsspann y då forskarna själva tillhör detta 
åldersspann. Wolburg och Pokrywczyniski (2001, s. 33) nämner vidare att detta 
åldersspann anses vara det mest konsumtionsinriktad av alla åldersspann vilket ytterligare 
stödjer forskarnas val av population. 
  
Bryman och Bell (2007, s. 182) beskriver att det finns två centrala strategier för att göra 
urval. Dessa två strategier är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval innebär att alla individer inom populationen har lika stor chans att 
väljas medan icke-sannolikhetsurval är en strategi där de individer som forskarna har 
lättast att nå ut till, kontaktas (Bryman, 2011, s. 194). Då det skulle vara alltför kostsamt 
och tidskrävande att ta fram en förteckning av den studerade populationen och genomföra 
ett sannolikhetsurval, har ett icke-sannolikhetsurval, eller ett så kallat 
bekvämlighetsurval, genomförts. Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det är lätt 
att nå ut till ett stort antal individer, det är tidseffektivt och icke-kostsamt (Saunders et al., 
2012, s. 291). Nackdelarna är att det är svårt att styra vilka individer studien når ut till 
samt att kontrollera huruvida respondenterna är representativa för studiens population 
(Bryman, 2011, s. 194). För att vidare kunna nå ut till ett större antal respondenter valde 
författarna till denna studie att använda så kallad snöbollsurval. Denna urvalsmetod ökar 
möjlighet till att fler individer kan utföra undersökningen. Snöbollsurval innebär att 
forskarna utnyttjar nätverken till de respondenter som är intresserade av forskningen 
(Saunders et al., 2012, s. 289). Dessa individer vidarebefordrar undersökningen till andra 
bekanta som är villiga att delta. Risken med ett sådant urval är att förlora kontroll över 
vilka som deltar i studien (Bryman, 2011, ss. 196-197). Då i stort sett alla människor går 
att klassificeras som klädkonsumenter bedömer dock författarna till denna studie att 
riskerna att undersöka fel personer i denna studie är liten och ett snöbollsurval är därför 
lämpligt utifrån studiens population och urval. Författarna till studien har även inkluderat 
frågor som forskningen avgränsas till, nämligen, ålder och om respondenten är bosatta i 
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Umeå. Detta medför att det är möjligt att kontrollera att respondenterna tillhör studiens 
population och urval. En risk är dock att urvalet kan bli homogent då individer som 
vidarebefordrar enkäten riskerar att inneha samma karaktärer. 
  
4.3	Enkät-	och	intervjukonstruktion	
  
I detta underkapitel presenteras hur enkäten till denna studie är konstruerad. 
Inledningsvis redogörs layouten på enkäten och därefter konstruktionen av frågor och 
avslutningsvis diskuteras studiens etik. 
  
4.3.1	Enkätlayout	
  
Enkäten konstruerades med 18 frågor och delades in i tre delar. Dessa delar avsåg mäta 
de olika hypoteser vilka är angivna i studiens teoridel. I enkätens första del mättes 
konsumenternas demografiska faktorer. I del två mättes i vilken utsträckning 
respondenterna besatt karaktärsdragen: impulsivitet, kvalitetsmedvetenhet, 
modemedvetenhet, prismedvetenhet samt varumärkeslojalitet. I enkätens tredje och sista 
del presenterades ett antal scenariofrågor där syftet var att mäta respondenternas 
benägenhet att vänta på framtida relationer i relation till pris och procent, vilket är 
studiens huvudsakliga frågeställning.  
  
Enkäten inleddes med en kortfattad introduktion om författarna till studien samt studiens 
och enkätens syfte, studiens approximativa genomförandetid samt information om 
anonymitet och att deltagande i enkäten är frivilligt samt att den samlade datan avsågs 
behandlas konfidentiellt. Därefter följde ett antal korta bakgrundsfrågor om 
respondenterna rörande ålder, kön och sysselsättning. Efter det följde ett antal påståenden 
som respondenten ombeds ta ställning till där syftet var att identifiera vilken kundtyp 
respondenterna tillhörde samt för att identifiera huruvida individerna är impulsiva eller 
rationella i sina köpbeslutsprocesser. Då studien avsåg mäta graden av olika karaktärsdrag 
kopplade till fyra kundtyper samt impulsivitet utgjorde dessa totalt fem kategorier. Dessa 
fem kategorier var blandade med varandra men de följde en systematisk ordning. Första 
påståendet rörde impulsivitet och andra påståendet rörde identifikation av kundtyp 1. 
Därefter följde identifikation av kundtyp 2 och vidare fram till identifikation av kundtyp 
4. Denna procedur upprepades tre gånger. Att studien utformades enligt denna systematik 
var för att underlätta bearbetning av studiens resultat samt för att undvika att provocera 
respondenten med flertalet liknande frågor i rad. 
  
I den sista delen av enkäten ombads respondenten att ta ställning till hur benägna 
respondenterna var att vänta på framtida realisationer utifrån olika scenarion kopplat till 
realisationer på klädesplagg. Scenarierna skiljde sig från varandra i avseende av pris och 
procent på den hypotetiska realisationen. 
  
Genom att börja med enkla och neutrala frågor, vid enkätkonstruktion, minimeras risken 
för att respondenterna avböjer att svara på undersökningen. Ejlertsson (2014, s. 103) 
menar att frågor av känsliga och personlig natur bör ställas långt in i studien för att 
minimera denna risk. Att attackera individen med känsliga frågor i början av en enkät kan 
leda till en typ av bortfall. Författarna till denna studie ansåg därför att det var ett lämpligt 
förfarande att börja med enklare frågor och successivt utveckla frågorna utifrån 
känslighetsgrad. Detta förfarande innebär att enkäten utformades på ett sådant sätt att en 
relation med respondenten byggdes upp successivt under enkätens gång och att känsliga 
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frågor därför togs upp i slutet. Det är primärt en fråga i studien som författarna anser vara 
av särskilt känslig natur. Det är frågan gällande respondenternas inkomst. 
  
4.3.2	Frågekonstruktion:	Enkät	
  
Enkäten konstruerades med hjälp av Textalk, vilket är en programvara för att upprätta 
enkäter. På de fyra första frågorna gällande ålder, kön, sysselsättning och om 
respondenten är boende inom Umeå Kommun inklusive inkomst (Fråga 18) som täcker 
de demografiska faktorerna användes enkla svarsalternativ. Efterföljande frågor använde 
likertskala från 1 till 5 där 1 definierades som “instämmer inte alls” och 5 som 
“instämmer helt”. Valet av en skala från 1-5 gjordes utifrån de teorier som presenterades 
av Sproles och Kendall (1986, s. 270) för identifikation av kundtyper. Även huruvida 
respondenterna var impulsiva eller rationella i sina köpbeslutsprocesser mättes genom 
likertskala från 1 till 5. Bryman (2011, s. 157) konstaterar att en likertskala är en lämplig 
metod för att mäta graden av attityder eller förhållanden hos en individ kopplat till den 
specifika studiens frågeställning och syfte. Då studien avser att mäta i vilken utsträckning 
respondenterna besitter specifika karaktärsdrag anses valet av likertskala adekvat. 
Enkätfrågor utformade med likertskala är ofta konstruerade så att individen presenteras 
för ett påstående. Likertskala är en utsträckning på hur konsumenter exempelvis 
instämmer med ett påstående eller graden av hur individen icke instämmer ett påstående 
(Bryman, 2011, s. 157). Individen instruerades därefter att ta ställning till detta påstående 
där individen angav att de antingen “instämmer helt” eller “instämmer inte alls” med 
påståendet. En likertskala kan innehålla ett mittenalternativ som beskriver ”varken eller” 
kopplat till påståendet (Bryman, 2011, s. 157). Fördelen med ett alternativ i mitten är att 
individen inte tvingas ta ställning om individen inte upplever att den kan, har kunskapen 
eller vill ta ställning till ett visst påstående. En nackdel med ett mittenalternativ kan dock 
vara att respondenten väljer mittenalternativet av bekvämlighet (Ejlertsson, 2014, s. 82). 
  
Påståendena som identifierar respondenternas karaktärsdrag kopplade till kundtyp utgick 
från den modell som Sproles och Kendalls (1986, ss. 272-274) presenterade. Artikeln “A 
methodology for profiling consumers’ decision-making styles” (Sproles och Kendall, 
1986) är skriven på engelska, vilket innebar att det var nödvändigt att översätta frågorna 
till svenska då studiens enkät riktade sig till svensktalande respondenter. Sproles och 
Kendalls (1986) kundidentifikationsmodell innefattar åtta olika kundtyper och avser 
identifiera konsumenters köpbeslutsprocesser. För denna studie har forskarna valt ut de 
kundtyper som de ansett varit mest relevanta i förhållande till studiens forskningsfråga 
och syfte. De kundtyper vilka inte är kopplade till konsuments prismedvetenhet 
exkluderades från studien. Detta då forskarna ansåg att de kundtyper som inte är kopplade 
till prismedvetenhet, inte är av relevans för denna studie samt för att minska längden på 
enkäten. Tre påståenden konstruerades per kundtyp och för impulsivitet för att identifiera 
respondenternas kundtyper. Då Sproles and Kendalls (1986, s. 272-273) metod för att 
identifiera kundtyper endast hade tre frågor för att mäta konsumenternas prismedvetenhet 
ansågs tre frågor tillräckligt för att mäta dessa karaktärsdrag.  
  
De påståenden som respondenten fick ta ställning till gällande impulsköp inspirerades 
från Bearden et al. (2011, s. 74). Även dessa påståenden modifierades för att passa 
studiens frågeställning och syfte då påståendena i Bearden et al. (2011, s. 74) är av 
generell karaktär och således inte kopplade till någon specifik produkt. För att anpassa 
påståendena till denna studies frågeställning och syfte har frågorna modifierats till att 
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handla om impulsköp av klädesplagg. Vilka frågor som tillhör vilken teori och vad som 
mättes visas nedanstående tabell (Tabell 5). 
  

Tabell 5. Enkätfråga 5 och tillhörande teori samt vad som mäts. 

Fråga 5 Teori Vad som mäts 
Jag köper ofta saker spontant. Impulsköp 

Bearden et al., 2011 
Impulsivitet 

Jag försöker köpa kläder efter den 
bästa kvalitén, oberoende av pris. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Kvalitetsmedvetenhet 

Jag håller min garderob uppdaterad 
till de senaste trenderna. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Modemedvetenhet 

Jag försöker köpa så mycket som 
möjligt av mina kläder på rea. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Prismedvetna Kunder 

Jag har mina favoritmärken som jag 
köper om och om igen. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Varumärkeslojalitet 

“Köp nu, tänk på det senare” 
beskriver hur jag shoppar kläder. 

Impulsköp 
Bearden et al., 2011 

Impulsivitet 

Jag tar tid på mig att välja ut det 
klädesplagget med högsta möjliga 
kvalitét, utan att tänka på pris. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Kvalitetsmedvetenhet 

Mode och trender är viktigt för mig. Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Modemedvetenhet 

Att få ett så lågt pris som möjligt är 
viktigt när jag köper kläder. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Prismedvetna Kunder 

Efter att jag har hittat ett märke som 
jag gillar så håller jag mig till det 
märket vid framtida köp. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Varumärkeslojalitet 

Jag planerar noggrant de flesta av 
mina klädinköp i förväg. 

Impulsköp 
Bearden et al., 2011 

Impulsivitet 

Jag spenderar mycket tid på att 
undersöka kvalitén på de klädesplagg 
som jag köper. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Kvalitetsmedvetenhet 

Jag har oftast ett, eller flera, plagg i 
enlighet med de senaste trenderna. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Modemedvetenhet 

Jag försöker hitta det bästa plagget 
för det billigaste priset. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Prismedvetna Kunder 

Jag har mina favoritbutiker och mina 
favoritmärken som jag håller mig till. 

Kundtyp 
Sproles & Kendall, 1986 

Varumärkeslojalitet 

 
Frågorna 6-17 är konstruerade utifrån studiens syfte och forskningsfråga. Avsikten med 
frågorna är således att besvara hur länge respondenterna är benägna att vänta på en 
framtida realisation, fördefinierad i avseende av pris och procentuell realisation. Frågorna 
är konstruerade på ett sådant sätt att ursprungspris och storleken på den framtida 
realisationen i förhållande till respondenternas benägenhet att vänta på framtida 
realisationer undersöks med hänsyn till det Ejlertsson (2014, s. 51-79) lyfter upp om 
frågekonstruktion. Dessa frågor är följaktligen inte fokuserade på exempelvis specifika 
typer av klädesplagg eller specifika butiker utan fokuserar på klädesplagg i generella drag 
beroende av klädesplaggets ursprungspris och realisationens procentuella storlek. Tabell 
6 nedan visar hur enkätfrågorna konstruerades och dess olika scenarion.    
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Tabell 6. Enkätfrågor 6-17 och vad den mäts. 

Fråga 6-17 
Fråga 6-9 
Tänk dig in i följande scenario: Du har hittat ett klädesplagg som du vet att du ska köpa 
men som du inte har något brådskande behov av. Du har därför möjlighet att vänta med 
att köpa plagget, även om du självklart vill du ha plagget så fort som möjligt. 
Du vet att du kommer att kunna köpa plagget på 20% rea vid ett senare tillfälle. Hur 
länge skulle du vara benägen att vänta om klädesplagget har ett ursprungspris på 
___kr?  
 
 Vad som mäts 
Fråga 6. Ursprungspris: 100 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 7. Ursprungspris: 500 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 8. Ursprungspris: 1000 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 9. Ursprungspris: 5000 kr Benägenheten att vänta 
 
 
Fråga 10-13 
Tänk dig i samma scenario som på föregående fråga. 
"Du har hittat ett klädesplagg som du vet att du ska köpa men som du inte har något 
brådskande behov av. Du har därför möjlighet att vänta med att köpa plagget, även om 
du självklart vill du ha plagget så fort som möjligt."  
 
Denna gång vet du att du kommer att kunna köpa plagget på 50% rea (istället för 20%) 
vid ett senare tillfälle. Hur länge skulle du vara benägen att vänta om klädesplagget har 
ett ursprungspris på ___kr?  
 
 Vad som mäts 
Fråga 10. Ursprungspris: 100 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 11. Ursprungspris: 500 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 12. Ursprungspris: 1000 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 13. Ursprungspris: 5000 kr Benägenheten att vänta 
 
 
Fråga 14-17 
Fråga 14-17 gäller samma scenario som på föregående fråga. 
"Du har hittat ett klädesplagg som du vet att du ska köpa men som du inte har något 
brådskande behov av. Du har därför möjlighet att vänta med att köpa plagget, även om 
du självklart vill du ha plagget så fort som möjligt." 
Denna gång vet du att du kommer att kunna köpa plagget på 70% rea vid ett senare 
tillfälle. Hur länge skulle du då vara benägen att vänta om klädesplagget har ett 
ursprungspris på ___kr?  
 Vad som mäts 
Fråga 14. Ursprungspris: 100 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 15. Ursprungspris: 500 kr  Benägenheten att vänta 
Fråga 16. Ursprungspris: 1000 kr Benägenheten att vänta 
Fråga 17. Ursprungspris: 5000 kr Benägenheten att vänta 
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Enkätens sista fråga gällde respondenternas inkomst. Denna fråga var enligt författarna 
till denna studie, av känslig karaktär i och med att frågan handlar om individens ekonomi. 
Frågan kan därmed påverka respondenten på ett negativt sätt. För att inte uppröra 
respondenten kunde individen välja att inte ange dess inkomst. 
  
4.3.3	Frågekonstruktion:	Intervju	
  
Den kvalitativa intervjun genomfördes som en semistrukturerad intervju. Detta för att 
skapa en tydlighet och relevans i studien och för att samtidigt behålla flexibilitet i 
intervjun (Bryman & Bell, 2012, s. 415). Bryman och Bell (2013, s. 477) menar att 
semistrukturerade intervjuer passar där forskarna har ett tydligt fokus på vad de vill 
undersöka. Då den kvalitativa intervjun användes som ett komplement till den 
kvantitativa intervjun för att bekräfta teorier som låg till grund för studien, undersöka 
företagens perspektiv på studiens forskningsfråga och för att nå en djupare förståelse för 
företagens perspektiv på frågor rörande branschens användande av realisationer, hade 
forskarna ett tydligt fokus. Ett tillvägagångssätt med en semistrukturerad intervju var 
därför lämplig.  
  
Intervjun delades in i två delar där den första delen avhandlade branschens användande 
av realisationer. Genom dessa frågor undersöktes huruvida representanten upplevde en 
generell ökning eller minskning av realisationer på marknaden, varför företagen använder 
realisationer och om de upplever några risker med använda av realisationer samt vilka 
dessa risker i sådana fall är. Intervjuns andra del avhandlade företagens syn på individers 
köpbeslutsprocesser i förhållande till benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
Genom detta avsågs mäta huruvida representanten upplevde att det finns olika kundtyper 
vilka är olika priskänsliga samt huruvida representanten upplevde att konsumenternas 
priskänslighet har förändrat sig över tid. 
     
4.3.4	Etik	
  
Övervägandet av etik under enkätutdelning är väsentlig och betydelsefullt. Bryman 
(2011, ss. 131-132) menar att det finns olika etiska principer som måste beaktas vid 
utformandet av en enkät. Dessa delas in i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
  
Informationskravet innebär att studiens syfte måste vara transparant till alla deltagare i 
studien (Bryman, 2011, s. 131). Respondenten måste därför informeras om varför studien 
görs, vad respondents uppgift är i studien, att det är frivillig att delta och att respondenten 
har möjlighet att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. 
  
Det andra etiska kravet, samtyckeskravet, innebär att respondenten har rätten att besluta 
om att delta i undersökningen eller inte (Bryman, 2011, s. 132). I de fall där 
undersökningen är av etisk känslig karaktär ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas. 
Då denna studie riktar sig till individer över 18 år har detta dock inte beaktats i studien. 
Samtyckeskravet innebär vidare att respondenten själv ska tilldelas möjligheten att 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta samt att en avbruten medverkan 
inte ska innebära negativa följder för respondenten (Bryman, 2011, s. 132). 
  
Konfidentialitetskravet innebär att all information som tillhandahålls av respondenten 
behandlas konfidentiellt och där ingen obehörig har tillgång till informationen (Bryman, 
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2011, s. 132). Informationen som delges i avhandlingar och rapporter ska vidare delges 
på ett sådant sätt att enskilda individer inte går att identifiera. Detta är av särskild vikt vid 
studier av mer känslig karaktär.  
  
Det sista etiska kravet, nyttjandekravet, innebär att all samlad information endast används 
till forskningens syfte (Bryman, 2011, s. 132). Informationen får således inte säljas eller 
överlåtas till kommersiella syften eller användas till andra icke-vetenskapliga syften. 
  
Då informationen i denna studie inhämtas genom enkäter utdelade på sociala medier har 
författarna till denna studie valt att noggrant tydliggöra hur studien förhåller sig till de 
fyra etiska kraven genom ett försättsblad som föregår studien. I detta försättsblad 
förklaras syftet med studien, att deltagande i studien är frivilligt, att deltagande är 
anonymt samt hur insamlade data kommer att behandlas. 
  
Då företagsrepresentanten önskade att vara anonym med hänsyn till att arbetandet med 
realisationer kan klassas som företagshemligheter, tillgodosågs 
önskemålet. Intervjuobjektet informerades även om att den insamlade datan endast 
utnyttjas till studiens syfte, att det var frivilligt att delta i intervjun och att intervjuobjektet 
när som helst kunde avstå från att svara på frågor eller att avbryta intervjun. 
                                                         
4.4	Datainsamling	
  
I detta underkapitel presenteras datainsamlingen från den kvantitativa enkäten samt från 
den kvalitativa intervjun. 
  
4.4.1	Kvantitativ	datainsamling	
 
Före distributionen av den slutgiltiga enkäten utfördes en pilotstudie för att testa, 
modifiera samt precisera frågorna för att möta studiens syfte. Ejlertsson (2014, ss. 89-90) 
menar att det är viktigt med en extern kontroll av frågeformuläret innan det distribueras 
då risken annars ökar att frågeställningarna kan tolkas mångsidigt av respondenterna. Om 
tolkningen av frågorna inte överensstämmer med frågornas syfte blir validiteten för 
enkäten låg och studien riskerar att generera inkorrekta slutsatser. På liknande sätt är 
reliabiliteten på enkäten viktigt. Är enkäten inte utformad på ett korrekt sätt riskerar 
resultatet att förbigå studiens syfte och generera felaktiga slutsatser. Efter pilotstudien 
och före distribution av den slutgiltiga enkäten testades frågeformuläret ännu en gång för 
eventuellt feedback och justeringar för att säkerställa kvalité på den slutliga enkäten. 
  
Då studiens avser undersöka hur klädkonsumenters benägenhet att vänta på framtida 
realisationer i förhållande till pris och procent, skiljer sig mellan kön, ålder och 
egenskaper valde författarna till denna studie att distribuera enkäten via grupper på 
Facebook från och med den 29:e mars, 2017 och genom distribution av enkäter vid Umeå 
Universitet den 10:e april 2017. Som tidigare nämnt svarade alla respondenterna på 
samma enkätformulär konstruerat via textalk. Grupper på Facebook valdes ut där 
författarna till studien ansåg att en mångfald av olika individer, åldrar och kön förekom 
och som samtidigt var bosatta inom Umeå Kommun och födda inom generation Y. 
Respondenterna ombads, efter deltagande i enkäten, att vidarebefordra enkäten till vänner 
och bekanta. Detta förfarande kallas för snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 196).  
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För att nå upp till ett tillräckligt stort antal respondenter, vilket författarna till denna studie 
ansåg att 150 st. var, genomfördes en enkätinsamling på Umeå Universitet. Den 11:e april 
stängdes enkäten då antalet respondenter uppgick till 156 st.  
  
4.4.2	Kvalitativ	datainsamling	
  
Intervjun genomfördes den 5:e maj 2017 genom fysisk närvaro av företagsrepresentanten. 
Till stöd för intervjun användes studiens intervjuguide (Se 4.3.3 Frågekonstruktion: 
Intervju). Intervjun inleddes med generella frågor om intervjuobjektet och dennes relation 
till klädbranschen och utvecklades därefter successivt i enlighet med intervjuguiden. 
Intervjun hölls i ett tyst rum där en av forskarna deltog. Bryman (2011, s. 208) menar att 
en intervjuare är tillräckligt då fler än en intervjuare inte ökar intervjuns kvalitet.  
  
4.5	Databearbetning	
  
I detta underkapitel redogörs hur den insamlade datan behandlats. Vidare presenteras 
kodning och tillvägagångssätt vid genomförandet av analys av studiens empiri.  
  
4.5.1	Kodning	
  
Vid genomförandet av kvantitativa studier är kodningen av den insamlade datan ett viktigt 
steg (Bryman, 2011, s. 242). För att kunna analysera den insamlade datan och genomföra 
relevanta tester måste vissa resultat kodas om. Studiens fråga rörande respondenternas 
könstillhörighet kodades om från text till nummer. Män kodades som “0” och kvinnor 
som “1”. Respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer och inkomst 
kodades från 1 till 7. 
  
Vid fråga 5, rörande respondenternas kundtyper och impulsivitet, fick respondenterna ta 
ställning till hur väl ett antal påståenden stämde överens med hur de köper kläder. De 
påståendena hade alternativ från 1 till 5 där 1 innebar “instämmer inte alls” och 5 innebar 
“instämmer helt”. Påståendena var konstruerade så att ju högre värde respondenten hade 
på dessa påståenden, desto tydligare var respondentens köpbeteende kopplat till den 
respektive kundtypen eller impulsivitet. Ett av dessa påståenden gällande individens 
impulsivitet, var konstruerat i omvänd ordning. Detta innebar att om respondenten 
svarade “instämmer helt” på denna fråga så innebar detta att individen var icke-impulsiv 
i sin köpbeslutsprocess. Därför kodades svaren om för att överensstämma med de tidigare 
påståendena. “1” korrigerades därför till att betyda “5”, och “2” korrigerades till att 
betyda “4”. 
  
Gällande fråga 6-17 utfördes en så kallad transpose på dessa värden. Detta för att 
transponera kolumner till rader och rader till kolumner. Genom att transponera frågorna 
blev genomförandet av olika tester möjligt. Vid tidigare kapitel presenterades hur enkäten 
konstruerades. För att mäta karaktärsdrag kopplade till kundtyp samt impulsivitet 
utformades tre frågor för att mäta konsumenternas grad av dessa karaktärsdrag. Svaren 
från respektive kundtyp och impulsivitet summerades individuellt och ett genomsnitt 
räknades ut för respektive kundtyp och impulsivitet. Detta för att enklare kunna utföra 
tester då dessa hamnar i samma kolumn. Genom att koda datan på det sättet kunde graden 
av de olika karaktärsdragen kopplat till de olika kundtyperna och impulsivitet identifieras.  
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Vidare sammanställdes det totala medelvärdet för respektive kundtyper och impulsivitet 
i ett sambandsdiagram för att enklare klargöra och jämföra mellan variablerna (Se 5.2 
Kundtyper och impulsivitet). Det totala medelvärdet för respektive variabel räknades ut 
genom att summera svaret för varje variabel och sedan dividera med det totala antalet 
respondenter, i detta fall 144 st. Detta genomfördes för varje variabel. 
  
4.5.2	Analys	av	kvantitativ	data	
  
För att bearbeta den insamlade informationen, genomföra olika tester, skapa grafer och 
därefter analysera resultatet av den insamlade datan, användes mjukvaran SPSS och 
Microsoft Excel som tillhandahållits av Umeå Universitet. 
  
De tester som utfördes var Cronbachs alfa (reliabilitetstest), tvåvägs variansanalys 
(ANOVA) samt regressionsanalys. I tvåvägs variansanalysen samt regressionsanalysen 
utfördes signifikanstester. Bryman (2011, s. 334) menar att en signifikansnivå på 0.05 
(95%), är den mest väsentliga signifikansnivån inom samhällsvetenskaplig forskning. 
Alla tester som genomfördes vid analys av studiens resultat använde därför 
signifikansnivån 0.05 som en godtagbar signifikansnivå. Determinationskoefficient (R2) 
användes för att kontrollera hur stor förklaringsgrad de olika parametrarna hade. Bryman 
(2011, s. 329) beskriver determinationskoefficienten som ”hur stor andel av variationen 
i en variabel som är beroende av variationen i den andra variabeln”. 
  
För att identifiera respondenternas köpbeteende och vilken kundtyp de tillhörde ombads 
respondenterna att ta ställning till tre olika påståenden för varje beteende kopplat till varje 
kundtyp. Detta för att minimera risken för feltolkningar och slentrianmässiga svar och för 
att på så sätt höja studiens interna reliabilitet. En hög intern reliabilitet innebär att 
respondenterna är konsekventa i sina svar och att de olika svaren på de olika frågorna 
som rör samma konsumenttyp korrelerar med varandra (Bryman, 2011, s. 161). För att 
mäta om detta var fallet gjordes ett Cronbachs alfa reliabilitetstest. Cronbachs alfa är en 
av de absolut vanligaste testerna för att mäta intern reliabilitet (Bryman 2008, s. 168). 
Koefficienten på Cronbachs alfa varierar mellan “1” som innebär perfekt intern 
reliabilitet och “0” som innebär ingen reliabilitet alls (Bryman, 2011, s. 162). Som 
acceptabel nivå brukar ett värde på över 0.8 användas för intern reliabilitet (Bryman 2008, 
s. 168). Många forskare accepterar dock även lägre resultat än så. Nunnally och Bernstein 
(1994, s.230) menar att ett Cronbachs Alfa på över 0.5 kan anses som acceptabelt och 
Moss et al. (1998, p. 178) menar att 0.6 anses vara en acceptabel nivå. Denna studie utgår 
från en acceptansnivå på 0.6. Resultatet från detta test visar således huruvida datan för 
kundtyper och impulsivitet är pålitlig eller inte. 
  
Tvåvägs variansanalys användes för att analysera relationen mellan pris och procent i 
förhållande till respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer. De tester 
som användes från tvåvägs variansanalys var den beskrivande statistiken (huvudfokus 
medelvärdet), signifikanstester som innefattar Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s 
Trace och Roy’s Largest Root samt en graf som visar sambandet mellan pris, procent och 
väntetid från den insamlade datan. Dessa tester utgår från en skala från 0 till 1. Ju högre 
värde från dessa tester, desto större effekt har de på modellen. Denna analys visar 
skillnader mellan priset och procenten i förhållande till respondenternas benägenhet att 
vänta på framtida realisationer samt hur mycket effekt dessa variabler beskriver i det 
avseendet. 
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Det sista testet som genomfördes var regressionsanalys. Vid analys av resultatet från 
regressionsanalysen användes signifikansnivån för att beskriva vilka variabler som var 
signifikanta och vilka variabler som var icke-signifikanta. Koefficientvärdet beskriver 
styrkan av sambandet mellan den oberoende variabeln och väntetiden. Utifrån denna 
analys besvarades hypoteserna till denna studie. 
  
4.5.3	Analys	av	kvalitativ	data	
  
Bryman och Bell (2013, s. 583) beskriver att transkribering, kodning och kategorisering 
av svaren är viktiga aktiviteter vid bearbetning av kvalitativ data. Då den kvalitativa 
intervjun i studien användes som ett komplement till den kvantitativa studien, vilken var 
studiens primära metod, behandlades den kvalitativa intervjun med ett mindre utförligt 
bearbetningsarbete än vad som var fallet vid analys av den kvantitativa empirin. 
Dataanalysen av empirin från den kvalitativa intervjun genomfördes genom 
transkribering av intervjun. Då intervjun genomfördes genom strukturerade intervjuer var 
de flesta svaren redan kategoriserade. Kompletterande, okategoriserade svar, 
kategoriseras i enlighet med intervjuguiden och svaren analyserades därefter. 
  
4.6	Bortfallsdiskussion	
  
När individer tillhörande den studerade populationen avstår från att delta i 
undersökningen kallas detta för bortfall (Ejlertsson, 2014, s. 26). Saunders et al. (2012, 
ss. 267-268) beskriver att det finns fyra typer av bortfall. Dessa bortfall avser om 
respondenten helt från att delta, respondenten saknar behörighet att delta, respondenten 
inte går att lokalisera och ifall respondenten går att lokalisera men går inte att komma åt. 
  
Vid tidigare kapitel beskrevs att studien utgick från ett kvantitativt angreppssätt samt 
utifrån ett bekvämlighetsurval samt att studien genomfördes genom enkätutdelning via 
sociala medier och via fysisk utdelning vid Umeå Universitet. Ejlertsson (2014, s. 231) 
menar att bortfall uppstår oberoende av vilken metod studien är genomförd. Bryman 
(2011, s. 231) beskriver dock att det föreligger en större risk för bortfall vid 
enkätutdelning i jämförelse med andra metoder. Vid denna undersökning har ett antal 
bortfall identifierats både från författarna till denna studie och av bekräftelse från studiens 
respondenter. Antalet individer som deltog i studien men som inte tillhörde studiens 
population uppgick till 12 st. (7%). Dessa respondenter var antingen över 35 år eller inte 
bosatta i Umeå Kommun. Författarna till denna studie ansåg att 7 procent bortfall, av de 
bortfall som går att mäta inte är alltför högt. Mangione (1995, refererad i Bryman, 2011, 
s. 231) menar att en studie ska försöka hålla sig under 15 procent beräkningsbart bortfall 
men att det fortfarande anses acceptabelt med omkring 30-40 procent bortfall. 
Förekomsten av bortfall i denna forskning inkluderar även individer som blivit tillfrågade 
att besvara enkäten men avstått från att delta samt individer som påbörjat enkäten men 
avslutat innan de svarat färdigt. Den exakta storleken på studiens bortfall är svårt att mäta 
då undersökningen genomförts genom snöbollsurval. Hur många och vilka som blivit 
tillfrågade är därför svårt att veta då det är svårt att spåra vilka och hur många som blivit 
tillfrågade. 
  
Författarna till denna studie valde att konstruera enkäten på ett sådant sätt så att alla frågor 
var obligatoriska att besvara för att undvika så kallad internt bortfall. Internt bortfall 
innebär att respondenten inte besvarar hela enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 26). Fördelen 
med att kräva svar från respondenten är att studien får ett lägre internt bortfall och 
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nackdelen är att det kan leda till att respondenter inte har möjligheten att avstå att svara 
om respondenten inte kan eller vill. För att undvika att uppröra respondenten och undvika 
bortfall valde författarna till denna studie att inkludera svarsalternativ som ”vill ej ange” 
för att ge möjligheten till respondenterna att avstå att svara på frågorna och påståendena. 
Vid frågorna och påståendena utformade med en skala från 1-5 hade respondenterna även 
möjlighet att välja nummer ”3” vilket innebar ”varken eller”, och som även indikerar ett 
neutralt svar från respondenten. Där behövde individerna inte välja mellan att stå närmare 
”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls”. Då studiens frågor är obligatoriska för 
respondenterna att besvara har denna studie inget internt bortfall. 
  
Författarna till denna studie är även medvetna om att individer som inte använder sociala 
medier och som inte är medlem i de grupper på sociala medier som enkäten delas ut i, 
och de som inte befann sig på Umeå Universitet under tiden utdelning av enkäten pågick, 
inte hade möjligheten att delta i undersökningen. Författarna till denna studie anser inte 
att detta kommer att påverka studien på ett negativt sätt. 
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5.	Empiri	
  
I detta kapitel presenteras de resultat som studien har samlat in. Inledningsvis beskrivs 
resultatet från de demografiska faktorerna och därefter presenteras resultatet från de 
olika tester som genomfördes i denna studie nämligen, Cronbachs alfa, Tvåvägs 
variansanalys och Regressionsanalys. Vidare presenteras en reviderad konceptuell 
modell samt empiri från den kvalitativa intervjun som hölls med en företagsrepresentant.  
  
5.1	Demografiska	faktorer	
  
Det totala antalet respondenter till studien var 156 st. Approximativt 110 av de 156 
enkätsvaren erhölls via enkätens utskick via Facebook och resterande 46 erhölls genom 
fysisk utdelning på Umeå Universitet. Som tidigare beskrivet, i “4.4.2 Frågekonstruktion: 
Enkät” så inledde studiens enkät med ett antal kontrollfrågor gällande respondenternas 
demografiska profiler. Dessa frågor gällde ålder, kön, hemvist och sysselsättning. I 
studiens bortfallsdiskussion (Se 4.6 Bortfallsdiskussion) redogjordes att de respondenter 
som inte tillhörde studiens population och urval valdes bort. Kvar blev då 144 st. 
respondenter. Figur 3 presenterar könsfördelningen för respondenterna. 
Cirkeldiagrammet visar att fördelningen mellan kvinnor och män är förhållandevis jämn 
då 54 procent av respondenterna var män och 45 procent av respondenterna var kvinnor. 
Endast en person valde att inte ange könstillhörighet. 
  

 
Figur 3. Cirkeldiagram på genus hos respondenterna. 

Figur 4 visar att de flesta (77%) av studiens respondenter var studerande. 16 procent av 
studiens respondenter var heltidsarbetande och resterande sju procent var antingen 
deltidsarbetande, arbetssökande eller annat. Att studiens respondenter till största del var 
studerande kan förklaras av att studiens enkät delades ut på Umeå Universitet.  
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Månadsinkomsten hos respondenterna är presenterad i Figur 5. Stapeldiagrammet visar 
att studiens respondenter till största del hade en inkomst på 11 000 - 15 000 kronor per 
månad, före skatt. Den nästa vanligaste inkomsten bland de svarande var 0 - 10 000 kronor 
per månad. Approximativt 17 procent av undersökningens respondenter hade en inkomst 
på 21 000 kronor eller mer per månad och endast 2 individer valde att avstå från att svara. 
En förklaring till att majoriteten av studiens respondenter hade en månadsinkomst före 
skatt mellan 0 - 15 000 kronor kan va att majoriteten av respondenterna var studerande 
(110 st.).  
 

 
Figur 5. Stapeldiagram på månadsinkomsten före skatt inklusive CSN lån hos respondenterna. 

 
5.2	Kundtyper	och	impulsivitet	
  
Som beskrivit vid tidigare kapitel (Se 3.4 Kundtypsidentifiering) kategoriserades inte 
respondenterna utifrån vilken kundtyp de tillhörde, detta då konsumenter kan besitta 
karaktärsdrag från mer än en kundtyp. Figuren nedan (Figur 6) visar medelvärdet på hur 
stor utsträckning konsumenterna besitter de respektive karaktärsdragen som studerades 
Medelvärdet utgår från en skala från 1-5, där 1 innebär att konsumenten besitter väldigt 
lite av egenskapen och där 5 innebär att individen besitter en hög utsträckning av 
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egenskapen. I sambandsdiagrammet framgår att alla karaktärsdrag som studerades var 
representerade i studien. Vidare framgår att prismedvetenhet var den egenskap som var 
mest representerad i studien följt av varumärkeslojalitet och impulsivitet. Minst 
representerade i studien var modemedvetenhet, tätt följt av kvalitetsmedvetenhet. 
  

 
Figur 6. Sambandsdiagram på medelvärdet av kundtyper och impulsivitet hos respondenterna. 

 
5.3	Benägenhet	att	vänta	på	framtida	realisationer	
  
Empirin gällande konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer i 
förhållande till olika kombinationer av pris och procent presenteras i de tre nedanstående 
tabellerna. 
  
I nedanstående tabell (Tabell 7) presenteras resultatet på frågan hur länge studiens 
respondenter skulle vara benägna att vänta på en framtida realisation på 20 procent och 
beroende av ursprungspris. För ett 100 kronor klädesplagg var majoriteten 
respondenterna (95 individer) inte benägna att vänta alls på en framtida realisation på 20 
procent. Vid ursprungspriser på 500 kronor uppgav de flesta respondenterna att de var 
benägna att vänta “1-2 veckor” på en framtida realisation på 20 procent. Vid klädesplagg 
med ursprungspriser på 500 kronor var resultatet dock mer jämnfördelat mellan de fyra 
första alternativen, att köpa idag upp till att vänta 4 veckor, än vid ursprungspriset på 100 
kronor. Vid ursprungspriser på 1 000 kronor var majoriteten av respondenterna benägna 
att vänta 3-4 veckor och om klädesplagget hade ett ursprungspris på 5 000 kronor var 
majoriteten av respondenterna benägna att vänta “1 år eller mer”.  
  

Tabell 7. Respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer vid olika 
ursprungspriser och på en realisation på 20 procent. 

               Originalspris 
Väntetid 

100 kr 500 kr 1000 kr 5000 kr 

Inte alls (köper idag) 95 28 10 4 
Upp till en vecka 16 26 18 4 
1-2 veckor 11 40 23 18 
3-4 veckor 8 26 44 30 
2-3 månader 3 9 25 25 
4-5 månader 2 5 8 21 
1 år eller mer 9 10 16 42 
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Liknande mönster kan ses i nedanstående tabell (Tabell 8) som i ovanstående tabell 
(Tabell 7) Respondenterna var dock benägna att vänta något mer på en 50 procentig 
realisation i jämförelse med en 20 procentig realisation. Tabell 8 visar att majoriteten av 
respondenterna inte var benägna att vänta alls på en 50-procentig realisation på ett 
klädesplagg med ett ursprungspris på 100 kronor. Vid ursprungspris på 500 kronor var 
resultatet relativt jämnfördelat mellan de fyra första svarsalternativet, nämligen från att 
inte vänta alls (köper idag) till att vänta”3-4 veckor”. Gällande klädesplagg med 
ursprungspriser på 1 000 kronor uppgav 40 av respondenterna att de var benägna att vänta 
“3-4 veckor” och 35 av respondenterna uppgav att de var benägna att vänta “2-3 
månader”. Vid ursprungspriser på 5 000 kronor var det vanligaste svaret bland 
respondenterna “1 år eller mer”. Det näst vanligaste svaret var “2-3 månader” följt av 
“4-5 månader” som var det tredje vanligaste svaret på frågan. 
  

Tabell 8. Respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer vid olika 
ursprungspriser och på en realisation på 50 procent. 

               Originalspris 
Väntetid 

100 kr 500 kr 1000 kr 5000 kr 

Inte alls (köper idag) 64 18 8 4 
Upp till en vecka 29 24 11 3 
1-2 veckor 18 30 20 8 
3-4 veckor 14 42 40 25 
2-3 månader 6 12 35 32 
4-5 månader 3 8 11 27 
1 år eller mer 10 10 19 45 

  
Nedanstående tabell (Tabell 9) visar att vid 70 procentiga realisationer på klädesplagg 
med ursprungspriser på 100 kronor uppgav de flesta respondenterna att de inte var 
benägna att vänta alls för att erhålla denna realisation. När ursprungspriset ökade till 500 
kronor blev det vanligaste svaret på frågan att respondenterna var benägna att vänta “3-4 
veckor”. Vid ursprungspriser på 1 000 kronor uppgav de flesta respondenterna att de var 
benägna att vänta “2-3 månader” följt av “3-4 veckor” som var de näst vanligaste svaret. 
Gick ursprungspriset upp till 5 000 kronor uppgav majoriteten av respondenterna att de 
var benägna att vänta “1 år eller mer” för att erhålla 70 procent realisation. 
  

Tabell 9. Respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer vid olika 
ursprungspriser och på en realisation på 70 procent. 

               Originalspris 
Väntetid 

100 kr 500 kr 1000 kr 5000 kr 

Inte alls (köper idag) 61 18 12 6 
Upp till en vecka 24 23 8 1 
1-2 veckor 28 21 14 5 
3-4 veckor 15 44 32 21 
2-3 månader 5 20 37 29 
4-5 månader 2 7 27 31 
1 år eller mer 9 11 14 51 
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5.4	Kvalitativ	empiri	
  
I detta underkapitel redovisas en sammanställning av den kvalitativa intervjun. I 
intervjuns första del undersöktes hur klädmarknaden använder sig av realisationer och 
huruvida användandet har utvecklat sig det senaste året. Vidare undersöktes, i den 
kvalitativa intervjuns första del, huruvida branschen ser några risker med ett frekvent 
användande av stora realisationer samt i vilket syfte butikerna använder realisationer. I 
intervjuns andra del undersöktes respondentens syn på konsumenternas priskänslighet, 
huruvida olika konsumenttyper existerar samt konsumenters förhållande till reor.  
  
5.4.1	Klädbranschens	användande	av	realisationer	
  
På frågan hur handeln har utvecklat sig de senaste åren uppgav studiens intervjuobjekt att 
denna har märkt av en ökad generell konkurrens. Näthandelns tillväxt samt konkurrens 
från större kedjor som pressar priserna uppgavs vara orsaker till den utvecklingen. 
Intervjuobjektet uppgav, vidare, att den ökade konkurrensen har lett till sämre marginaler 
för aktörer på marknaden. För att stå sig i konkurrensen har företagen börjat använda sig 
av alternativa differentieringsstrategier som ökad service och ökad användning av 
kampanjer och realisationer för att attrahera kunder.  
  
På frågan om företagen har börjat använda sig av realisationer på ett annorlunda sätt än 
tidigare uppgav intervjuobjektet att realisationerna har ökat. Intervjuobjektet uppgav att 
“det nästan alltid händer något i butikerna”. De aktiviteter som exemplifierades var 
“tillfälliga kampanjer”, “helgaktiviteter”, “julreor”, “mid season sales”, “Black Friday”, 
“Cyber Monday” och “sommarreor”. Intervjuobjektet uppgav att det för tio år sedan i 
stora drag var två realisationer per år och att det i dagens läge är fyra stora realisationer 
per år. De realisationer som har tillkommit är mid season sale. Förutom de stora reguljära 
realisationerna har det även tillkommit Black Friday och Cyber Monday. Dessutom har 
företagen veckovisa aktiviteter och erbjudanden i en större omfattning än tidigare.  
  
Angående storleken och frekvensen på realisationerna så uppgav intervjuobjektet att 
realisationerna är “betydligt större” nu än tidigare, både gällande storlek på 
prissänkningen och i vad butikerna prissänker. Vidare angavs att realisationerna även har 
blivit allt “tydligare”. Tidigare prissänktes enstaka plagg från exempelvis 599 kr till 399 
kr. I dagens läge prissänks ofta hela butikens interna sortiment med 50 procent och 
externa med 30 procent. Det nuvarande arbetssättet uppgavs skapa tydlighet för 
konsumenterna samt för personalen i butikerna. Vidare uppgavs att butikerna sparar på 
allt färre produkter till kommande säsonger nu än tidigare. Intervjuobjektet uppgav att en 
vanlig öppningsrea för 10 år sedan låg på 30 procent och att en öppningsrea idag ligger 
på omkring 40-50 procent. 
  
Respondenten uppgav att butikerna använder realisationer av främst tre anledningar: För 
att skapa plats för nya produkter, för att skapa merförsäljning och för att bibehålla och 
vårda sina varumärken. På grund av den ökade trendmedvetenheten från konsumenterna 
kan inte företag sälja kläder som inte är i enlighet med de senaste trenderna. Därför måste 
utgående säsongers kläder reas ut.  
  
Intervjuobjektet uppgav att företagen primärt förväntar sig att sälja till ursprungspris men 
att de har marginal att sänka. Att en viss andel av försäljningen sker på realisation finns 
med i beräkningarna. Andelen som går på realisation får dock inte överstiga en 
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förutbestämd procentsats vilken ofta ligger kring 30 procent. Det betyder att 70 procent 
av en specifik vara måste säljas till ursprungspris för att försäljningen på varan ska anses 
vara lyckad. Hur lyckad försäljningen anses vara angavs avgöras av hur mycket av den 
specifika varan som sålts till ursprungspris.  
  
Respondenten angav att företagen vill ha en så bra bruttoförtjänst som möjligt vilket 
skadas av försäljning till nedsatt pris. En annan risk som angavs finnas med stora och 
frekventa realisationer är att konsumenterna i vissa fall blir misstänksamma och 
ifrågasättande mot företagens ursprungspriser. Intervjuobjektet angav att försäljningen 
ofta går ner just innan jul då folk väntar på mellandagsrean. Respondenten uppgav även 
att denne märkt att konsumenter frågat om kommande realisationer. För att minimera 
dessa risker uppgavs att företagen jobbar aktivt med att försöka hemlighålla när 
realisationerna kommer och på vilka plagg. Detta för att konsumenterna inte ska vänta till 
realisationerna med att konsumera. Respondenten angav dock att det är svårt för butikerna 
att helt hemlighålla detta då vissa realisationer kommer samtidigt varje år, exempelvis 
julrean och Black Friday. Vidare angavs den ökade tydligheten i realisationerna, där fler 
varor prissänks med större och tydligare belopp, vara en anledning till ökad svårighet med 
hemlighållandet av vad som kommer på rea.  
  
5.4.2	Konsumenternas	priskänslighet	och	benägenhet	att	vänta	
  
På frågan huruvida konsumenterna har blivit mer eller mindre priskänsliga än tidigare 
uppgav respondenten att denne upplevde att konsumenterna förväntar sig lägre pris nu än 
tidigare. Detta då den ökade konkurrensen från e-handeln och från större aktörer lett till 
en ökad möjlighet för konsumenterna att köpa till lägre priser. 
 
På frågan huruvida respondenten upplevde att det finns olika kundtyper som reagerar 
olika på realisationer uppgav intervjuobjektet att det definitivt föreligger på det sättet. 
Respondenten uppgav att det exempelvis finns de kunder som kommer in en gång per år 
för att köpa hela sin garderob. De konsumenterna angavs inte vara priskänsliga då de 
uppgavs resonera att “det får kosta då de väl handlar”. Vidare uppgavs det finnas kunder 
som kommer in en gång i veckan och söker efter nyheter i enlighet med de senaste 
trenderna. De konsumenterna uppgavs inte heller vara priskänsliga. Dessutom uppgavs 
det finnas de kunder som går direkt till reaställen och söker efter nedsatta priser. 
  
Angående kön och ålder angavs kvinnor “strököpa” i större utsträckning än män. Kvinnor 
angavs även vara mer “reajägare” än män.  I de butiker som respondenten arbetat i har 
“hajpen” vid realisationer varit större hos kvinnor än hos män. Angående ålder uppgavs 
skillnaderna inte vara lika distinkta. 
 
På frågan huruvida respondenten identifierat konsumenter som kommit in, provat ett 
klädesplagg för att sedan komma tillbaka och köpa varan vid ett senare tillfälle uppgav 
respondenten att denne identifierat detta beteende. Intervjuobjektet angav vidare att vissa 
konsumenter köper till fullpris för att säkra sin storlek. När realisationen sedan kommer 
utnyttjar de butikernas öppet köp och lämnar tillbaka varan för att då köpa den till nedsatt 
pris. Det händer även att vissa konsumenter kommer in och beklagar sig och i vissa fall 
kräver det lägre priset, även om varan är använd. Intervjuobjektet uppgav att detta 
beteende skiljer sig mellan kundtyp, kön samt hur medveten konsumenten är om 
kampanjer och erbjudanden. Respondenten angav att kvinnor är mer benägna att beklaga 
sig och kräva nedsatt pris än män.  
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På frågan huruvida respondenten upplevt ifall konsumenternas benägenhet att vänta på 
framtida realisationer har ändrat sig under dennes tid inom handeln uppgav respondenten 
att benägenheten att vänta har blivit större. Respondenten upplevde att konsumenterna 
blivit mer ifrågasättande och misstänksamma mot butikernas fullpriser nu än tidigare. 
Konsumenternas ökade medvetenhet om vad som kommer på rea och när rean kommer 
angavs som anledning till detta. Respondenten angav dock att benägenheten att vänta är 
väldigt beroende av kundtyp. Intervjuobjektet angav att den “trendsökande” konsumenten 
räknar med att få betala mer för att kunna hänga med i trender medan “reakunden” ofta 
kan tänka sig att vänta på realisationen, men att den då inte har kläder i enlighet med de 
senaste trenderna. 
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6.	Analys	
  
I detta kapitel presenteras analys av de utförda testerna. Dessa är Cronbachs Alfa, 
Tvåvägs variansanalys och Regressionsanalys. Vidare presenteras en sammanställning 
av vilka hypoteser som förkastas och vilka som accepteras. Slutligen presenteras den 
reviderade konceptuella modellen och modellen till att beräkna väntetiden hos 
konsumenter.  
  
6.1	Cronbachs	Alfa	
  
Som tidigare beskrivit användes Cronbachs Alfa för att mäta studiens interna reliabilitet, 
i detta fall, på kundtyper och impulsiviteten hos respondenterna. För att identifiera 
respondenternas köpbeteende ombads respondenterna att ta ställning till tre olika 
påståenden kopplade till varje kundtyp och impulsivitet (Se 4.3.2 Frågekonstruktion: 
Enkät). Resultatet på Cronbachs Alfa från varje kundtyp samt impulsivitet redovisas i 
Tabell 10. 
  
Vid tidigare kapitel definierades värdet 0.6 på Cronbachs alfa som en godtagbar nivå för 
intern reliabilitet. Som framgår av nedanstående tabell (Tabell 10) överstiger värdet 0.6 
på alla kundtyper och impulsivitet. Det högsta värdet representeras av modemedvetna 
kunder med ett approximativt värde på 0.9 vilket indikerar mycket god intern reliabilitet. 
Impulsivitet fick det lägsta koefficienten på Cronbachs Alfa, dock fortfarande ett 
acceptabelt värde då det ligger över 0.6. Sammanfattningsvis ligger den interna 
reliabiliteten för de olika kundtyperna och impulsivitet från en acceptabel till mycket god 
nivå. 
  

Tabell 10. Resultat från kundtyperna och impulsivitet på Cronbachs Alfa. 

Kundtyp och Impulsivitet Cronbachs Alfa 
Kvalitetsmedvetna Kunder 0.735 
Modemedvetna Kunder 0.897 
Prismedvetna Kunder 0.705 
Varumärkeslojala Kunder 0.835 
Impulsivitet 0.639 

 
6.2	Beskrivande	Statistik	
  
I detta underkapitel redogörs resultaten från testerna Tvåvägs variansanalys samt 
Regressionsanalys. 
  
6.2.1	Tvåvägs	variansanalys:	Ursprungspris	och	procentuell	storlek	på	realisation	
 
För att besvara studiens forskningsfråga och syfte ombads respondenterna att ta ställning 
till hur länge de hade varit benägna att vänta på en hypotetisk framtida realisation. Den 
hypotetiska framtida realisationen skilde sig i ursprungspris och i procentuell storlek. 
Som beskrivit i studiens teoridel är studiens två huvudhypoteser ”Storleken på 
ursprungspriset har ett positivt samband med konsumentens benägenhet att vänta på 
framtida realisationer.” och ”Den procentuella storleken på realisationen har ett positiv 
samband med konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer.”. Vid 
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tidigare kapitel klargjordes att detta analyserades genom regressionsanalys och ANOVA 
variansanalys, där antalet veckor respondenter uppgav att de skulle vara benägen att vänta 
på framtida realisation användes som beroende variabel, och där pris och procentuell 
storlek på realisationen användes som oberoende variabler. Genom detta undersöktes 
signifikans för studiens hypoteser (Se Tabell 16). Med 95 procent säkerhet visar tvåvägs-
variansanalysen att huvudhypoteserna, det finns ett positivt samband mellan 
ursprungspris- samt storleken på realisationen och konsumenternas benägenhet att vänta, 
är accepterad.  
  
Tabell 11 visar att båda koefficienterna pris och procent har ett signifikansvärde under 
0.05 på samtliga signifikanstester (Pillai´s Trace, Wilk´s Lambda, Hotelling´s Trace och 
Roy´s Largest Root), vilket betyder att båda koefficienterna är signifikanta med en 95 
procentig signifikansnivå. Största förklaringsgraden har pris med en förklaringsgrad på 
77.3 procent gentemot procent på 17.8 procent. Gällande en kombination mellan pris och 
procent blev resultatet inte signifikant på något av signifikanstesterna. Det innebär att 
dessa variabler inte har någon samvarians. Testet visar, vidare, att kombinationen har en 
låg förklaringsgrad med en determinationskoefficient på 0.025. 
 

Tabell 11. Tvåvägs variansanalys, ANOVA. 

Tvåvägs variansanalys 
Effekt Signifikansvärde Determinationskoefficient 
Pris  
 

Pillai’s Trace  
Wilk’s Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.773 
0.773 
0.773 
0.773 

Procent Pillai’s Trace  
Wilk’s Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.178 
0.178 
0.178 
0.178 

Pris * Procent Pillai’s Trace  
Wilk’s Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

0.737 
0.737 
0.737 
0.737 

0.025 
0.025 
0.025 
0.025 

*Beroende variabel: Benägenheten att vänta på framtida realisationer. 
  
För att undersöka huruvida respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer 
skiljde sig beroende av den procentuella storleken på realisationen samt ursprungspriset, 
jämfördes skillnader mellan konsumentens benägenhet att vänta mellan dessa olika 
nivåer. Dessa skillnader presenteras i nedanstående tabell (Tabell 12). Värdet i tabellen 
avkodas mot Tabell 18 för att utläsa respondenternas benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 
 

Tabell 12. Medelvärde på respektive pris och procent matris. 

              Pris 
Procent 

100 kr 500 kr 1 000 kr 5 000 kr 

20% 1.96 3.12 4.00 5.08 
50% 2.43 3.49 4.33 5.35 
70% 2.45 3.62 4.47 5.52 
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Medelvärdet för pris respektive procent (Tabell 12) visar att den största ökningen i 
respondenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer uppstod då den 
procentuella realisationen ökade från 20 procent till 50 procent. Denna effekt var dock 
starkare vid låga ursprungspriser och minskade i takt med att ursprungspriset ökade. Ett 
ursprungspris på 100 kronor och en realisation på 20 procent gav ett medelvärde på 1.96. 
Ökade realisationen till 50 procent blev medelvärdet 2.43 och ökade realisationen sedan 
till 70 procent blev medelvärdet 2.45. En realisation på 50 procent respektive 70 procent 
gav således ett liknande värde medan differensen mellan 20 procent och 50 procent var 
förhållandevis stor.  
  
Vid ursprungspriser på 500 kronor resulterade förändringen och skillnaden mellan de 
olika realisationsprocenten i någorlunda liknande värden som vid ursprungspriser på 100 
kronor. Alla medelvärden för ursprungspriser på 500 kronor översteg ett värde på 3.0. Ett 
ursprungspris över 1 000 kronor gav alltid ett medelvärde på 4.0 eller mer och vid 
ursprungspriser på 5 000 kronor översteg medelvärdet 5.0 för alla procentsnivåer.  
  
Vidare visar tvåvägs variansanalysen (Tabell 12) att ökningen i benägenhet att vänta, 
korrelerar med den procentuella realisations ökning. Detta betyder att benägenheten att 
vänta på framtida realisationer är lägre vid lägre prisnivåer i förhållande till högre 
priskategorier. Medelvärdet för alla ursprungspriser ligger mellan 0.85-1.13 medan det 
procentuella realisationsmedelvärdet ligger mellan 0.12-0.36. 
  

 
Figur 7. Relationen mellan pris, procent och benägenhet att vänta på framtida realisationer.. 

 
Figur 7 visar att respondenternas benägenhet att vänta ökar i takt med att ursprungspriset 
ökar samt i takt med att den procentuella realisationen ökar. Detta innebär att ju högre 
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procentuell realisation som konsumenten förväntar sig att erhålla i framtiden samt ju 
högre ursprungspris den vara konsumenten avser köpa har, desto längre är konsumenten 
benägen att vänta på denna framtida realisation. Detta visar att lägre pris ger en lägre 
effekt på respondenternas benägenhet att vänta i jämförelse med högre pris. Detsamma 
gäller för procenten på realisationen.  
  
6.2.2	Regressionsanalys	
 
För att kontrollera om skillnader i konsumenters benägenhet att vänta på framtida 
realisationer föreligger mellan olika kundtyper, impulsivitet, kön och inkomst gjordes en 
regressionsanalys. 
  
Som tidigare beskrivit genomfördes regressionsanalysen i olika steg och olika 
kombinationer för att generera den slutliga modellen. Den första regressionsanalysen, 
Regressionsanalys 1, som genomfördes inkluderade alla variabler (Se Tabell 13) och 
resultatet visar att alla variabler utom inkomst är signifikanta på en 95 procentig 
signifikansnivå. Av denna orsak valdes inkomst bort från regressionsanalysen och en ny 
regressionsanalys genomfördes, nämligen Regressionsanalys 2 (Se Tabell 15). 
  

Tabell 13. Regressionsanalys 1, Koefficientvärde. 

Model Ostandardiserad 
Koefficient B 

Standardiserad 
Koefficient Beta 

Sig. 

(Konstant)   1.968  0.000 
Pris   1.004   0.561 0.000 
Procent   0.254   0.103 0.000 
Impulsivitet - 0.421 - 0.174 0.000 
Kvalitetsmedvetenhet - 0.160 - 0.066 0.003 
Varumärkeslojalitet - 0.103 - 0.052 0.016 
Modemedvetenhet - 0.174 - 0.090 0.000 
Prismedvetenhet   0.297   0.135 0.000 
Kön: Kvinna   0.157   0.039 0.042 
Inkomst   0.025   0.017 0.369 
*Beroende variabel: Benägenhet att vänta på framtida realisationer 

 
Den andra regressionsanalysen som genomfördes visade att alla variabler erhöll en 
acceptabel signifikans med 95 procent säkerhet (Se Tabell 15). Vidare framgår att den 
andra regressionsanalysens modell har den högsta förklaringsgraden i jämförelse med 
modellen i regressionsanalys 1.  
  

Tabell 14. Regressionsanalys 1 och Regressionsanalys 2, Sammanfattning av modell. 

 R  R2 Justerad R2 
Regressionsanalys 1 0.645 0.416 0.413 
Regressionsanalys 2 0.651 0.423 0.421 

  
Som presenteras i Tabell 15 är den variabel med starkaste relation i förhållande till 
konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer pris med ett värde på 1.004. 
Detta indikerar att högre pris på klädesplaggen genererar en högre benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. Pris genererar även den högsta benägenheten att vänta på 
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framtida realisationer, i jämförelse med de andra variablerna. Därefter följer impulsivitet 
(-0.428) och prismedvetenhet (0.307). Impulsivitet, i motsatt till pris, genererar att 
individer blir mindre benägna att vänta på framtida realisationer än genomsnittet för 
studien. Impulsivitet har ett negativt samband i förhållande till benägenhet att vänta på 
framtida realisation. Prismedvetenhet ligger i samma riktning som pris, där 
prismedvetenhet har ett positivt samband med benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. Ju högre prismedvetenhet en individ besitter, desto mer benägna är de att 
vänta på framtida realisationer. 
  
Regressionsanalys 2, angående storleken på realisationen procent, visade ett resultat på 
0.251 (Tabell 15). Det betyder att procent har ett positivt samband med benägenhet att 
vänta på framtida realisationer. Vidare visar regressionsanalysen att kvalitetsmedvetenhet 
(-0.175), varumärkeslojalitet (-0.090) samt modemedvetenhet (-0.183) har ett negativt 
samband med benägenhet att vänta på framtida realisationer. Då män är kodade som 0 
och kvinnor som 1 innebär det att kvinnor har en större benägenhet att vänta på framtida 
realisationer än män gällande klädesplagg. 
  

Tabell 15. Regressionsanalys 2, Koefficientvärde. 

Model Ostandardiserad 
Koefficient B 

Standardiserad 
Koefficient Beta 

Sig. 

(Konstant)   1.994  0.000 
Pris   1.004   0.559 0.000 
Procent   0.251   0.102 0.000 
Impulsivitet - 0.428 - 0.177 0.000 
Kvalitetsmedvetenhet - 0.175 - 0.072 0.001 
Varumärkeslojalitet - 0.090 - 0.045 0.030 
Modemedvetenhet - 0.183 - 0.096 0.000 
Prismedvetenhet   0.307   0.141 0.000 
Kön: Kvinna   0.171   0.043 0.024 
*Beroende variabel: Benägenhet att vänta på framtida realisationer 

 
6.3	Reviderad	Konceptuell	Modell	
  
Efter genomförandet av olika tester och analyser från den insamlade datan har studiens 
hypoteser besvarats. Nedanstående tabell (Tabell 16) sammanfattar slutsatserna för 
respektive hypotes. En reviderad konceptuell modell presenteras i Figur 8. 
 

Tabell 16. Sammanställning av hypoteser. 

Förkortning Hypotes Stöds/Stöds ej 
H1 Storleken på ursprungspriset har ett positivt 

samband med konsumentens benägenhet att vänta på 
framtida realisationer. 

Stöds 

H2 Den procentuella storleken på realisationen har ett 
positiv samband med konsumentens benägenhet att 
vänta på framtida realisationer. 

Stöds 

H3 Impulsivitet har ett negativt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer 

Stöds 
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H4 Konsumenttyp har ett samband med benägenhet att 
vänta på framtida realisationer. 

 

H4a Kvalitétsmedvetenhet har ett negativt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. 

Stöds 

H4c Modemedvetenhet har ett negativt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. 

Stöds 

H4d Prismedvetenhet har ett positivt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. 

Stöds 

H4b Varumärkeslojalitet har ett negativt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. 

Stöds 

H5 Konsumentens demografiska profil har ett samband 
med konsumentens benägenhet att vänta på framtida 
realisationer 

 

H5a Män har en högre benägenhet att vänta på framtida 
realisationer än kvinnor. 

Stöds ej 

H5b Individer med en låg inkomst är mer benägna att 
vänta på framtida realisationer än individer med hög 
inkomst. 

Stöds ej 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

Genom användandet av modellen (Tabell 17) kan konsumenternas approximativa 
väntetid på framtida realisationer beräknas med hänsyn till realisationens procentuella 
storlek, klädesplaggen ursprungspris, kön samt grad av karaktärsdrag kopplat till 
modellens olika kundtyper och impulsivitet. Värdet kopplat till de olika kundtyperna samt 
impulsivitet måste först estimeras för de konsumenter som modellen används på. Detta 
kan göras genom att använda Sproles and Kendalls (1986, ss. 267-268) modell (CSI) för 
att identifiera kundtyper. Genom utförande av CSI på den population som modellen avses 
användas på, kan populationens medelvärden från graden av de olika beteendena, kopplat 
till de olika kundtyperna samt impulsivitet, estimeras. För att estimera graden av 
beteenden kopplat till kundtyper samt impulsivitet går även denna studies del om detta, 
att användas. Modellen tillämpas genom att addera det kodade värdet vilket representerar 
det värdet som avses undersökas. Studiens kodade värden för att estimera 

Figur 8. Reviderad konceptuell modell. 
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konsumenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer presenteras i tabellen 
nedan (Tabell 17).  
  

Tabell 17. Modell för att beräkna benägenhet att vänta på framtida realisationer. 

Variabel Värde Kodad värde 
Ursprungspris 100 kr 

500 kr 
1 000 kr 
5 000 kr 

1 
2 
3 
4 

Procentuell realisation 20 % 
50 % 
70 % 

1 
2 
3 

Impulsivitet Impulsivitet 0-5 
Kundtyp Kvalitetsmedvetenhet 

Varumärkeslojalitet 
Modemedvetenhet 
Prismedvetenhet 

0-5 
0-5 
0-5 
0-5 

Kön Man 
Kvinna 

0 
1 

Modell för att beräkna väntetiden: 
Benägenhet att vänta = 1.994 + (1.004 * Ursprungspris)  
+ (0.251 * Procentuell realisation) - (0.428 * Impulsivitet)  
- (0.175 * Kvalitetsmedvetenhet) - (0.090 * Varumärkeslojalitet)  
- (0.183 * Modemedvetenhet) + (0.307 * Prismedvetenhet) + (0.171 * Kön) 
 

  
Resultatet som erhålls från Benägenhet att vänta på framtida realisationers modell 
(Tabell 17) avkodas mot nedanstående tabell (Tabell 18) där värdet som motsvarar de 
antal veckor respondenterna angav att de var benägna att vänta på framtida realisationer. 
Modellen bör ses som ett estimat och ska därför inte tolkas absolut. 
  

Tabell 18. Avkodning av värde från beräkning av benägenhet att vänta på framtida 
realisationer. 

Benägenhet att vänta på framtida realisationer Kodad värde 
Inte alls (köper idag) 1 
Upp till en vecka 2 
1-2 veckor 3 
3-4 veckor 4 
2-3 månader 5 
4-5 månader 6 
1 år eller mer 7 
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7.	Diskussion	
  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Resultatet 
diskuteras, vidare, i förhållande till studiens forskningsfråga och syfte vilket är att 
undersöka konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer. Resultatet 
kommer, vidare, att analyseras i förhållande till studiens hypoteser och i förhållande till 
den kvalitativa empirin. 
  
Studiens resultat visar att pris och procent har ett positivt samband med konsumenternas 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. Starkast förklaringsgrad har ursprungspris 
vilket betyder att framtida realisationer på klädesplagg med höga ursprungspriser 
genererar att konsumenter skjuter upp sitt konsumtionsbeslut i större utsträckning än vid 
realisationer med en hög procentuell prissänkning på den framtida realisationen. 
Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som säger att konsumenters 
köpbeteende kan påverkas av medvetenheten av framtida realisationer där originalpriset, 
oberoende av den procentuella realisationen, reduceras till ett lägre belopp för 
konsumenten att betala (Lichtenstein et al., 1993, s. 235). Båda parametrarna, pris och 
procent, är av betydande vikt vid avgörande av konsumenters benägenhet att vänta på 
framtida realisationer. Gällande den procentuella realisationen får den procentuella 
prissänkningen en mindre betydelse vid höga ursprungspriser än vid låga. Det kan tolkas 
som att konsumenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer är hög vid höga 
ursprungspriser oavsett storleken på den procentuella prissänkningen som erhålls. I 
praktiken kan det förklaras av att en procentuell prissänkning ger en högre faktisk 
prissänkning vid höga ursprungspriser än vid låga. 
  
Empirin visar att respondenterna i studien har en generellt sett hög benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. Resultatet bekräftar den studie av Martinez och Kim (2012, s. 
243) som menar att konsumenter har blivit mer tålmodiga med att vänta realisationer. 
(Rajagopal, 2008, s. 264). Att konsumenternas benägenhet att vänta på framtida 
realisationer är hög kan tolkas som att individernas priskänslighet är förhållandevis hög. 
Pris är således en viktig faktor i alla individers köpbeslutsprocesser. Smith och Schultz 
(2005, s. 55) menar att tillfälliga prisreduceringar kan leda till att konsumenten börjar att 
ifrågasätta det ordinarie priset. Studiens kvalitativa empiri bekräftar dessa teorier. Detta 
då intervjuobjektet uppgav att denne upplevt att individer blivit allt mer ifrågasättande 
mot företagens ursprungspriser. Resultatet tolkas som att företagens allt mer frekventa 
användande av realisationer har lett till en högre priskänslighet hos konsumenterna. 
  
Resultatet från denna studie visar att impulsivitet har ett negativt samband med 
benägenhet att vänta på framtida realisationer. Detta tolkas som att konsumenter vars 
köpbeslutsprocesser styrs av impulsivitet i en hög utsträckning är mindre benägna att 
vänta på framtida realisationer än konsumenter vilka är mer rationella i sina 
köpbeslutsprocesser. Impulsivitet hade även störst påverkan på konsumenternas 
benägenhet att vänta, av samtliga kontrollvariabler som användes. Då en studie gjord av 
Rook (1987, s. 191) visar att impulsiva kunder är mer emotionella i sina 
köpbeslutsprocesser och då impulsiva kunder styrs av plötsliga infall snarare än noga 
överväganden, var hypotesen gällande impulsivitet (”Impulsivitet har ett negativt 
samband med benägenhet att vänta på framtida realisationer”) att det skulle förhålla sig 
i enlighet med vad resultatet visade. 
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Empirin visar att alla kundtyper är av betydelse för konsumenternas benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. Resultatet bekräftar således den teori från Sojka och Giese 
(2003, s. 337) som menar att individens karaktärsdrag påverkar dess köpbeteende. 
Resultatet visar att alla karaktärsdrag som mättes i studien är viktiga parametrar i 
konsumentens köpbeslutsprocess. Detta bekräftar Maričić och Đorđevićs (2015, s 244) 
teori som menar att konsumenter inte ska betraktas som en homogen grupp då olika 
individers köpbeslutsprocess skiljer sig beroende på, bland annat, karaktärsdrag. Dock 
måste konstateras att alla kundtyper har en förhållandevis hög benägenhet att vänta på 
framtida realisationer. Detta kan tolkas som att pris är en förhållandevis viktig faktor i 
alla kundtypers köpbeslutsprocesser. Den kvalitativa empirin ligger även den i linje med 
den kvantitativa empirin. Detta då studieobjektet menade att det fanns olika kundtyper, 
vilka hade olika preferenser gällande, bland annat, pris. 
  
Vid tidigare kapitel presenterades att kvalitétsmedvetenhet har ett negativt samband med 
konsumentens benägenhet att vänta på framtida realisationer. Det är ett resultat i linje 
med studiens hypotes: ”Kvalitétsmedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet 
att vänta på framtida realisationer”. Som beskrivet i studiens teoridel visar tidigare 
forskning att kvalitetsmedvetna konsumenter ser pris som en underordnad parameter vid 
konsumtion av kläder (Sproles & Kendall, 1986, s. 269). Individer som besitter en hög 
kvalitetsmedvetenhet väljer den produkt som tillmötesgår konsumentens behov och är 
således mindre benägna att vänta på framtida realisationer än genomsnittet (Sproles & 
Kendall, 1986, s. 271). En viss procentuell prissänkning på ett klädesplagg med ett 
specificerat ursprungspris genererar en lägre benägenhet att vänta på denna realisation för 
individer som besitter en hög kvalitetsmedvetenhet än för den genomsnittlige 
konsumenten i studien. En förklaring till att individer som besitter hög 
kvalitetsmedvetenhet har en lägre benägenhet att vänta på framtida realisationer än 
genomsnittet i studien, kan vara att dessa konsumenter associerar pris med kvalitet. Dessa 
konsumenter har därför lägre incitament till att köpa realiserade produkter, och således 
att vänta på dessa realisationer. 
  
Hypotesen ”Modemedvetenhet har ett negativt samband med benägenhet att vänta på 
framtida realisationer” bekräftades av denna studie. Då strävan efter nyheter innebär en 
strävan efter att konsumera tidigare, snarare än senare (Sproles & Kendall, 1986, s. 269), 
var dessa resultat förväntade. Då trender ständigt är i förändring måste konsumenter som 
besitter en hög modemedvetenhet agera snabbt vilket kan vara en förklaring till att 
konsumenter med en hög modemedvetenhet är minst benägna att vänta på framtida 
realisationer i förhållande till studiens övriga kundtyper. Empirin från den kvalitativa 
intervjun stödjer den insamlade kvantitativa datan. Intervjuobjektet angav att dennes 
uppfattning var att trendsökande individer räknar med att få betala mer för att hålla sig 
uppdaterad till pågående trender. Modemedvetenhet hade en förhållandevis stark effekt 
på benägenhet att vänta på framtida realisationer i förhållande till övriga kundtyper. Det 
var endast priskänslighet som hade starkare effekt bland kundtyperna. 
  
Empirin visar att prismedvetenhet har ett positivt samband med benägenhet att vänta på 
framtida realisationer. Detta är ett resultat som överensstämmer med den hypotes som 
föregick studien som statuerade att det bör förhålla sig på det sättet. Konsumenter som 
besitter hög prismedvetenhet definierades som konsumenter som “håller sig till reor” 
samt att de har som avsikt att “få det mesta för pengarna” (Sproles & Kendall, 1986, s. 
269). Att konsumenter med en hög grad av denna egenskap är mer benägna att vänta på 
framtida realisationer är därför i enlighet med de förväntningar som författarna hade innan 
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studien. Vid intervjun med representanten från klädbranschen framgick att denna hade 
noterat att det förekommer individer vilka är mer priskänsliga än andra. Dessa 
priskänsliga individer var, enligt intervjuobjektet, mer benägna att vänta på framtida 
realisationer än andra kundtyper. Den kvalitativa och den kvantitativa empirin talar 
således för samma sak. 
  
Av studiens empiri framgår att den hypotes som föregick studien och som sa att 
varumärkeslojalitet har ett negativt samband med konsumentens benägenhet att vänta på 
framtida realisationer, stämde. Meyer-Waarden (2008, s. 87) menar att lojalitet har en 
påverkan på konsumenters köpintentioner. Dessa teorier är i enlighet med studiens 
empiri. Varumärkeslojalitet hade, dock, den lägsta effekten av alla signifikanta 
parametrar i regressionsanalysen. Då varumärkeslojalitet inte är direkt kopplat till 
konsumenternas priskänslighet är varumärkeslojala kunder därför den kundgrupp vars 
benägenhet att vänta är svårast att estimera. Att denna kundgrupp fick den lägsta effekten 
av regressionsanalysens variabler är därför även det i enlighet med forskarnas 
förväntningar. Individer som besitter en hög grad av varumärkeslojalitet definierades som 
individer som köper i en viss butik och håller sig till samma varumärken (Sproles & 
Kendall, 1986, s. 274). Sullivan och Heitmeyer (2008, s. 287) menade att 
varumärkeslojala konsumenter är mindre priskänsliga än icke-varumärkeslojala 
konsumenter. Detta då dessa konsumenter är mer emotionella är rationella i sina 
köpbeslutsprocesser. Detta kan vara en förklaring till att dessa individer är mindre 
benägna att vänta på framtida realisationer än genomsnittet för studien. Vid den 
kvalitativa intervjun framkom, vidare, att det existerar konsumenter som “kommer in en 
gång per år” för att köpa “hela sin garderob”. Dessa konsumenter uppgavs resonera att 
“det får kosta då de väl handlar”. De individerna tolkas av författarna till denna studie 
som individer med en hög varumärkeslojalitet i enlighet med Sproles & Kendalls teorier 
(1986, s. 274). Att dessa konsumenter har en lägre benägenhet att vänta på framtida 
realisationer än snittet för studien kan bero på det som den kvalitativa empirin visade; att 
dessa konsumenter är mindre priskänsliga till följd av att de handlar förhållandevis sällan. 
  
Då benägenheten att vänta på framtida realisationer ökade i takt med att den procentuella 
realisationen ökade, tolkas det också som att höga procentuella realisationer anses vara 
mer lockande för konsumenter än låga procentuella realisationer. Resultatet visar därför 
att en tjugoprocentig realisation har ett mindre upplevt värde än en femtio- respektive 
sjuttioprocentig realisation. Det samma gäller för ursprungspriset. En specifik realisation 
på ett klädesplagg med ett högt ursprungspris anses mer lockande än samma specifika 
realisation på ett klädesplagg med ett lågt ursprungspris. Martinez och Kim (2012, s. 342) 
menar att användandet av stora och frekventa realisationer kan få till följd att 
konsumenterna ifrågasätter företagens ursprungspriser och ställer frågor som ”är 
realisationspriset originalpriset?”. Det kan leda till en ”realisationsinflation” där det 
krävs allt större realisationer för att anses lockande för konsumenten. Om dessa farhågor 
besannas riskeras att konsumenterna inte attraheras alls av en, exempelvis, tioprocentig 
realisation. Då resultatet visar att alla ursprungspriser inom studien, samt alla procentuella 
realisationer som studerades, genererade en betydande benägenhet att vänta på dessa 
realisationer, tolkas det som att alla realisationer anses lockande. Även de lägsta 
procentuella realisationerna på de lägsta ursprungspriserna inom studien anses 
fortfarande lockande. Någon fullständig realisationsinflation på de procentuella 
realisationerna, samt ursprungspriserna, inom studien går därför inte att identifiera. 
Indicium på att en sådan situation existerar, på någon procentsats eller något 
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ursprungspris, hade förekommit om respondenterna angivit att de inte varit benägna att 
vänta alls på någon av dessa realisationer. 
  
Den insamlade datan visar att det finns ett samband mellan respondenternas demografiska 
profiler och deras benägenhet att vänta på framtida realisationer. Resultatet är i linje med 
tidigare forskning av Maričić & Đorđević (2015, s. 244) som framhäver att konsumentens 
demografi har en betydelse för individens köpbeslutsprocess. Detta bekräftas av att minst 
en av studiens hypoteser kopplade till demografi var signifikanta. Resultatet visar att 
kvinnor har en högre benägenhet att vänta på framtida realisationer än män. Det resultatet 
var i motsats till tidigare studier som gjordes gällande att män borde vara mer benägna att 
vänta på framtida realisationer än kvinnor. Detta då män enligt tidigare studier anses vara 
mer rationella i sina köpbeslutsprocesser (Barber et al., 2009, s. 10) och mer priskänsliga 
än kvinnor (Adaval & Monroe 1995, s. 226). Att resultatet blev det omvända kan förklaras 
av att det kan finnas fler faktorer som avgör konsumenters benägenhet att vänta på 
framtida realisationer än rationalitet och priskänslighet. Data från studiens kvalitativa 
intervju visade att kvinnor är mer mottagliga för erbjudanden och lockas mer av 
realisationer än män. Detta kan vara en förklaring till att kvinnor är mer benägna att vänta 
på framtida realisationer än män. Resultatet från den kvalitativa intervjun och den 
insamlade datan från den kvantitativa undersökningen stödjer samma hypotes: att kvinnor 
är mer benägna att vänta på framtida realisationer än män. Herter et al. (2014, s. 795) 
menade att män och kvinnor börjar shoppa allt mer lika varandra. Stereotypen att kvinnor 
är mer emotionella än män börjar därför, enligt Herter et al. (2014, s. 795) försvinna. 
Resultatet från denna studie visar dock att det fortfarande finns signifikanta skillnader 
mellan könens shoppingbeteenden. Detta är i linje med studier av Steen och Ström (2012, 
s. 3) som menar att det förhåller sig på det sättet. 
  
Inkomst var den enda variabeln i regressionsanalysen som inte var signifikant. Studiens 
hypotes: ”Individer med en låg inkomst är mer benägna att vänta på framtida 
realisationer än individer med hög inkomst” är således inte sann. Inkomst har därför ingen 
effekt på individers benägenhet att vänta på framtida realisationer. Att det föreligger på 
det sättet tolkas av forskarna till denna studie som att individers inkomstnivå, inom de 
inkomstnivåer som testades i studien, inte avgör individens prismedvetenhet och 
rationalitet. Resultaten går i motsats till tidigare studier som säger att individer med lägre 
inkomstnivåer gör mer rationella beslut än individer med högre inkomstnivåer (Jones & 
Mustiful, 1996, s. 137) samt att höginkomsttagare värdesätter sin tid mer än 
låginkomsttagare (Goldman och Johansson (1978, s. 177). Resultatet från denna studie 
visar att det inte förekommer någon distinktion mellan olika inkomstnivåer i förhållandet 
till forskningsfrågan. Detta kan tolkas som att individer med låga inkomster kan vara 
mindre rationella i sina köpbeslutsprocesser än individer med höga inkomstnivåer. Vidare 
kan individer med låga inkomster vara mindre priskänsliga än individer med höga 
inkomster och vice versa. Inkomst är ett exempel på externa faktorer som kan påverka en 
individs psykologi medan kundtyp och impulsivitet är faktorer av en mer direkt 
psykologisk karaktär. Resultatet kan därför tolkas som att faktorer av en mer direkt 
psykologisk karaktär är av större vikt för en individs benägenhet att vänta på framtida 
realisationer än externa faktorer. Vidare kan detta tolkas som att psykologiska parametrar 
är mer djupgående, rotande och avgörande för en individs konsumentbeteende än vad 
externa faktorer är En individ som exempelvis är priskänslig med en låg inkomst kommer 
därför, möjligtvis, till stor del att fortsätta vara det vid en hög inkomst. Att ta hänsyn till 
individens direkta psykologiska faktorer verkar därför vara av större relevans vid 
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estimering av konsumenters benägenhet att vänta, än att ta hänsyn till externa faktorer 
vilka kan påverka individers psykologiska faktorer. 
  
Resultat från studiens kvalitativa empiri visar att konkurrensen inom klädhandeln har 
ökat. Detta antas av studieobjektet bero på att en ökad konkurrens och prispress från större 
kedjor samt från ökande näthandel. Empirin visade, vidare, att klädhandeln därför 
använder realisationer som ett differentieringsverktyg för att locka till merförsäljning. 
Empirin visade även att realisationer ökar som en följd av en ökande trendmedvetenhet 
där företagen vill sälja nyheter och trender i en allt större omfattning än tidigare. 
Forskarna till denna studie tolkade resultatet från den kvalitativa empirin som att 
företagen är medvetna om att realisationerna ökar och att det kan föreligga risker med en 
sådan utveckling. Resultatet tolkades, vidare, som att företagen, trots att de är medvetna 
om att risker föreligger, inte är medvetna om digniteten av dessa risker. Vidare tolkades 
resultatet som att en ökad generell användning av realisationer inom handeln medför att 
de olika aktörerna på marknaden måste agera i enlighet med rådande marknadssituation. 
Detta då företagen säljer förhållandevis standardiserade produkter. 
  
Den kvalitativa empirin visar även att företagen primärt jobbar efter dagliga och 
månatliga målsättningar. Dagliga och månatliga målsättningar är, enligt forskarna till 
denna studie, förhållandevis kortsiktiga. Då stora och frekventa realisationer har visat sig 
vara positivt för företagens kortsiktiga försäljning (Blattberg & Neslin, 1989, s. 89), och 
då de risker som följer av en ökad benägenhet att vänta på framtida realisationer antas 
vara av en mer långsiktig karaktär, tolkas detta som att företagen riskerar att förbise och 
underestimera riskerna som benägenhet att vänta medför.  
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8.	Rekommendationer	
 
I detta kapitel presenteras forskarnas rekommendationer för användandet och av-
användandet av realisationer samt rekommendationer vid användning av den modell som 
genererats i studien. 
  
8.1	Praktiska	rekommendationer	vid	användandet	av	realisationer	
  
Då resultatet visar att klädesplagg med höga ursprungspriser är mer exponerade för risken 
att konsumenterna skjuter upp sin konsumtion till kommande realisation innebär detta att 
butiker och branscher vilka innehåller klädesplagg med höga generella ursprungspriser 
bör vara extra försiktiga med användandet av realisationer. Butiker med höga 
ursprungspriser på sina varor riskerar att förlora en betydande del av sin försäljning till 
ursprungspris vid realisationer på alla nivåer. Att procenten på realisationen har en 
underordnad betydelse vid höga ursprungspriser kan betyda att även låga realisationer 
genererar så pass höga faktiska prissänkningar att det är värt för konsumenten att vänta 
även vid låga procentuella realisationer. Om butiker kan påvisa att sjuttioprocentiga 
realisationer på klädesplagg med höga ursprungspriser skapar betydligt större positiva 
effekter än en femtioprocentig realisation på samma plagg, kan butikerna använda 
realisationer på sjuttio procent på dessa plagg ifall realisation på dessa plagg ändå ska 
göras. Detta då riskerna med benägenhet att vänta inte påverkas i någon större grad ifall 
procentsatsen på realisationen ändras från femtio till sjuttio procent. Företagen kan därför, 
till stor del, bortse från riskerna med benägenhet att vänta vid avgörande om de ska 
erbjuda en realisation på femtio eller sjuttioprocent, förutsatt att de har bestämt sig för att 
erbjuda en realisation på minst femtioprocent. Istället bör butikerna i dessa fall ta hänsyn 
till de övriga för- respektive nackdelar som följer av realisationer där exempel på fördelar 
är en ökad försäljning och exempel på nackdelar är minskade täckningsbidrag på 
produkterna. 
  
Realisationer av klädesplagg med lägre ursprungspriser är förenligt med en lägre risk för 
att konsumenten skjuter upp sin konsumtion till en kommande realisation. Realisationer 
vid försäljning av kläder med ursprungspriser på hundra kronor är inte förenligt med 
några större risker för benägenhet att vänta. Detta får till följd att realisationer på dessa 
varor kan användas relativt riskfritt. Den procentuella realisationen är dock av större 
betydelse vid dessa prisnivåer än vid högre prisnivåer. En sjuttioprocentig prissänkning 
på ett klädesplagg med ett ursprungspris på hundra kronor genererar en betydligt större 
benägenhet att vänta på denna realisation, än en tjugoprocentig prissänkning på samma 
klädesplagg. Realisationer av varor med låga ursprungspriser är därför förenligt med en 
lägre generell risk och kan således användas mer flitigt av butikerna. Butikerna bör dock 
vara mer försiktiga med den procentuella prissänkningen vid dessa prisnivåer då den 
procentuella prissänkningen genererar en betydande ökning i benägenhet att vänta på 
realisationer vid dessa prisnivåer. 
  
Kvalitetsmedvetenhet, modemedvetenhet och varumärkeslojalitet är negativt korrelerat 
med konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer. Detta innebär att 
klädbutiker med konsumenter som besitter dessa karaktärsdrag, alternativt företags varor 
vars kunder besitter dessa karaktärsdrag, behöver vara mindre försiktiga med 
användandet av realisationer än genomsnittet. Företag med konsumenter med en hög 
modemedvetenhet behöver inte oroa sig för att konsumenterna ska skjuta upp sin 
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konsumtion till kommande realisationer i lika stor utsträckning som företag med 
konsumenter med en lägre modemedvetenhet, detta kan bero på att tidsaspekten är en 
mycket viktig faktor i modemedvetnas köpbeslutsprocess. Stora och frekventa 
realisationer är därför lämpligare i dessa butiker och på klädesplagg med dessa 
konsumenter än på varor med mindre modemedvetna konsumenter. Samma logik gäller 
varumärkeslojalitet och kvalitetsmedvetenhet, om än i mindre omfattning än för 
modemedvetna konsumenter. Dock bör understrykas att alla konsumenttyper har en 
betydande benägenhet att vänta på framtida realisationer varför realisationer alltid 
riskerar att hota försäljning till ursprungspris. Att ovan nämnda kundtyper är mindre 
känsliga för stora och frekventa realisationer betyder därför inte att realisationer för 
företag med kunder som besitter dessa karaktärsdrag inte är förenligt med risk för 
framtida bruttovinstsänkningar. 
  
Konsumenter med en hög prismedvetenhet är mer benägna att vänta på framtida 
realisationer än den genomsnittlige konsumenten. Det betyder att företag med 
priskänsliga konsumenter behöver vara extra försiktiga vid användandet av realisationer 
då dessa riskerar att urholka försäljningen till ursprungspris till en större omfattning än 
för företag med mindre priskänsliga konsumenter. Vidare visade studien att kvinnor är 
mer benägna att vänta på framtida realisationer än män. Detta får till följd att 
klädesbutiker som riktar sig till kvinnor bör vara mer vaksamma vid användandet av 
realisationer än företag som riktar sig till män. Återigen bör dock påpekas att 
benägenheten att vänta på framtida realisationer är betydande för alla kundtyper, oavsett 
kön och oberoende av inkomst. Butiker som riktar sig mot män och butiker som riktar sig 
mot icke prismedvetna konsumenter bör därför, även de, överväga de risker som följer 
med en uppskjuten konsumtion, till följd av förväntningar om framtida realisationer vilka 
riskerar genereras av användande av stora och frekventa realisationer. 
  
8.2	Praktiska	rekommendationer	vid	av-användning	av	realisationer	
  
Som beskrivet i studiens problembakgrund föreligger det stora risker, både för specifika 
butiker men också för branschen i stort, med ett en uppskjuten konsumtion av 
förhoppning från konsumenterna om att kunna köpa samma vara till lägre pris i framtiden 
(Sveriges Riksbank 2014). Resultatet från studien visar att en sådan kundpsykologi 
föreligger hos konsumenter boende i Umeå och tillhörande generation Y. Studiens 
kvalitativa empiri visar att företagen jobbar aktivt mot sjunkande bruttovinster. Då 
företagen uppgav att realisationer innebär sjunkande bruttovinster visar detta att företagen 
är medvetna om att användandet av realisationer utgör ett hot mot företagens 
vinstmarginaler. Den kvalitativa empirin visar dock att företagen även ser stora fördelar 
med användandet av realisationer. Dessa fördelar är att realisationer skapar 
merförsäljning och kundtillströmning till butikerna där konsumenterna i vissa fall köper 
andra varor som inte är på nedsatt pris. Butikerna finner det även nödvändigt med 
realisationer för att tömma lager och på så sätt ge plats för nya varor. Den kvalitativa 
empirin visar, vidare, att butikerna främst arbetar med kortsiktiga målsättningar som 
dags- och månadsmål. Som beskrivet i studiens problembakgrund visar tidigare empiri 
att realisationer är ett effektivt verktyg för att stimulera försäljning på kort sikt (Blattberg 
& Neslin, 1989, s. 89). Då företagen arbetar med kortsiktiga målsättning kan detta leda 
till att företagen överestimerar realisationernas positiva effekter och förbiser dess 
negativa, mer långsiktiga, effekter. För att mäta detta rekommenderas företagen arbeta 
med mer långsiktiga försäljningsmål.  
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Att konsumenterna skjuter upp sin konsumtion till kommande realisationer kan leda till 
att den merförsäljning som skapas vid dessa realisationer blir ännu större och att 
realisationer således blir ännu mer effektivt för den kortsiktiga merförsäljningen. Detta 
kan leda till att de positiva effekterna av realisationer bli än tydligare. En situation med 
konsumenter med en hög benägenhet att vänta på framtida realisationer riskerar därför att 
leda till en ökad användning av realisationer från företagen vilket riskerar att göra 
konsumenterna ännu mer benägna att vänta på framtida realisationer. Detta kan leda till 
en nedåtgående spiral där företagens ordinarie priser helt undermineras. De realiserade 
priserna kommer därför med denna utveckling i framtiden att vara de nya ordinarie 
priserna. Det får till följd att företagen får kraftigt sänkta vinstmarginaler. Detta 
resonemang ligger i linje med studier gjorda av Alavi et al. (2015, s. 74) som menar att 
ett flitigt användande av realisationer kan få till följd att konsumenterna vänjer sig vid det 
lägre priset och att det lägre priset därför blir det nya “sanna” priset. Vidare bör påpekas 
att en situation där realisationspriserna blir de nya ursprungspriserna kan vara svår att 
vända. Företagen kan vid ett sådant läge få problem om de höjer priserna igen då 
konsumenterna är vana vid de låga priserna och därför lär ha svårare att acceptera de 
högre priserna. Att vara proaktiv och aktivt jobba mot det potentiella hotet innan hotet 
blir till ett realiserat problem är därför av största vikt.  
 
För att undvika denna nedåtgående spiral anser forskarna till denna studie att 
klädföretagen måste vara mer vaksamma vid användandet av realisationer. Studiens 
kvalitativa empiri visar att vissa företag på marknaden som finner det svårt att konkurrera 
med pris mot de stora aktörerna på marknaden, har hittat alternativa 
differentieringsstategier som en ökad kunskap och service. Sådana strategier innebär att 
företagen skapar nya konkurrensfördelar och inte ger sig in i den kapplöpning mot sänkta 
bruttovinster som konkurrens i realisationer innebär. Forskarna till denna studie anser 
därför att alternativa differentieringsstrategier är nödvändigt för företagen för att undvika 
denna situation. Forskarna föreslår därför att företagen hittar andra sätt att konkurrera på 
än med pris. Kunskap, service, shoppingupplevelse och utbud är förslag på faktorer som 
företagen kan undersöka om de kan konkurrera med för att stå sig i konkurrensen istället 
för att konkurrera med pris.  
  
Resultatet från studien förutsätter att konsumenterna vet att realisationen kommer och att 
den specifika produkt som konsumenten avser köpa finns kvar. En realisationsstrategi 
med oregelbundna realisationer och på oregelbundna varor kan minimera 
konsumenternas vetskap om när realisationerna kommer och vilka varor som kommer 
prissänkas. Detta kan minimera riskerna för en uppskjuten konsumtion. Som framgick av 
studiens kvalitativa del är det dock svårt att helt hemlighålla realisationer då företagen 
styrs av årstidsbestämda trender och då företagen inte vill spara klädesplagg till 
kommande säsonger. De stora realisationerna är därför svåra att helt hemlighålla med 
klädmarknaden nuvarande arbetssätt. Exempelvis kommer julrean alltid vid jul och Black 
Friday alltid på samma fredag.  
  
Då den kvalitativa empirin visar att företagen känner sig tvungna till realisationer för att 
göra sig av med kvarvarande plagg från utgående säsonger visar det att företagen ser 
realisation som något de är tvungna till snarare än något som är en del av en långsiktig 
strategi. Detta kan tolkas som att realisationer, i dessa fall, används som en reaktion på 
marknadens aktioner snarare än som en aktion som del av en långsiktig strategi. Detta går 
emot de rekommendationer som Smith och Schultz (2005, s. 55) utfäste om att 
realisationer bör användas som en aktion snarare än en reaktion. Detta talar för att 
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företagen bör använda realisationer på ett mer strategiskt sätt. Då den kvalitativa empirin 
visar att företagen inte vill sälja kläder från tidigare säsonger då de riskerar att skada 
varumärket, samt att de måste få plats för nya kläder, är problemet angenämt. Företagen 
måste göra sig av med kläder från utgående säsonger samtidigt som ett sådant användande 
av realisationer riskerar att skada den långsiktiga försäljningen. Att kassera överblivna 
kläder för att undvika att skada företagens varumärken rekommenderas inte av författarna 
till denna studie. Detta då det riskerar att skada både miljö, vilket även kan generera dålig 
publicitet för företaget, samt att det leder till att företagen i sådana fall skulle slänga 
potentiell vinst. Företagen måste därför hitta strategier där de både tar vara på de 
överblivna varorna samt inte riskerar sina varumärken genom alltför stora och frekventa 
realisationer. Möjliga förslag på sådana strategier kan vara att skapa separata butiker där 
överblivna varor säljs, s.k. outlets eller att jobba med välgörenhetsprojekt som donationer 
av kläder till hjälporganisationer. 
  
8.3	Praktisk	rekommendationer	vid	användning	av	modellen	
  
Som presenterat i studiens empiridel har forskarna till denna studie föreslagit en modell 
för att beräkna konsumenters benägenhet att vänta på framtida realisationer. Denna 
modell är avsedd att användas av klädföretag och för branschanalytiker.  
  
Klädföretagen kan använda denna modell för att på ett specifikt sätt estimera 
konsumenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer. Detta i förhållande till 
företagens kunddemografi, karaktärsdrag och med hänsyn till realisationernas storlek i 
ursprungspris och procent. Modellen kan användas som ett verktyg för företagen för att 
avgöra med vilken frekvens de bör använda realisationer på produkter med specifika 
ursprungspriser och med hänsyn till den procentuella storleken på realisationen för att 
minimera risken att konsumenter avstår från att köpa till fullpris och istället inväntar 
företagens realisationer. Modellen har således mycket konkreta användningsområden. 
Om ett företag, genom modellen, estimerar att företagets kunder är benägna att vänta, 
exempelvis tio veckor, på ett klädesplagg med ett specifikt ursprungspris och med en 
specifik procentuell prissänkning på en framtida realisation bör företaget inte utföra 
realisationer på dessa klädesplagg mer frekvent än så. En mer frekvent användning av 
realisationer än så skulle då allvarligt skada försäljningen till ursprungspris då 
konsumenterna till den specifika prisnivåns klädesplagg skulle skjuta upp sin konsumtion 
till den kommande realisationen. Vidare kan företagen använda modellen som ett verktyg 
för att estimera försäljningsmönster. Om ett företag, återigen genom modellen, estimerar 
att benägenheten att vänta på framtida realisationer är exempelvis tio veckor, på en 
specifik prisnivå och med en specifik framtida procentuell realisation, kan företagen 
genom detta få vetskap att konsumtionen av dessa varor tio veckor före, exempelvis jul, 
kommer att gå ner då många kommer att skjuta upp sin konsumtion till denna realisation. 
Detta förutsatt att konsumenterna lär sig att dessa realisationer kommer. En ökad kunskap 
om detta gör att företagen på ett mer precist sätt kan estimera månatliga försäljningar och 
genom detta göra bättre planeringar av inköp, personalåtgång mm. 
  
För branschanalytiker är modellen användbar för att analysera storleken av den minskade 
bruttovinst som en ökad användning av realisationer innebär. Att realisationer innebär ett 
hot mot företagens vinster och såldes för klädbranschen är något som många har 
misstänkt. Hur stort detta hot är, har dock varit svårt att estimera då problemet innehåller 
psykologiska aspekter som är komplicerat att estimera. Föreslagen modell kan underlätta 
denna analys och skapa en mer specifik förståelse för hur klädmarknadens bruttovinster 
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påverkas av en ökad användning av stora och frekventa realisationer. Genom användande 
av modellen kan branschanalytiker på ett bättre sätt estimera hur mycket företagen 
kommer att sälja till realiserat pris respektive fullpris och på så sätt bättre estimera 
företagens framtida vinster. 
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9.	Slutsats	
  
I detta kapitel redogörs denna studiens slutsatser och vad studien, från både teoretisk och 
praktisk utgångspunkt, har bidragit med. Kapitlet kommer även att redogöra för 
rekommendationer för framtida forskningar inom ämnesområdet och med hänsyn till 
denna studiens begränsningar. 
  
9.1	Generella	slutsatser	
  
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida vetskapen om 
framtida realisationer på klädesplagg genererar att klädkonsumenter skjuter upp sin 
konsumtion i väntan på realisationen. Syftet var, vidare, att undersöka om denna 
benägenhet att vänta skiljer sig beroende av respondenternas demografiska profiler, 
kundtyp och impulsivitet. Efter genomförandet av studiens datainsamling har studiens 
syfte uppfyllts. Författarna till denna studie har kunnat påvisa att det föreligger en risk för 
att användandet av stora och frekventa realisationer genererar att klädkonsumenter skjuter 
upp sin konsumtion i väntan på att erhålla denna realisation. Genom detta har studien 
synliggjort ett generellt hot för minskade vinstmarginaler för marknaden i stort samt ett 
mer specifikt hot för de olika aktörerna på marknaden genom att undersöka hur 
konsumenternas benägenhet att vänta skiljer sig beroende av kundtyp och demografi. 
Studien har, genom studiens kvalitativa datainsamling, påvisat att företagen är medvetna 
om att det föreligger risker att ett frekvent användande av stora realisationer kan generera 
att konsumenter skjuter upp sin konsumtion i väntan på att erhålla dessa. Den kvalitativa 
intervjun visade dock att företagen inte är medvetna om digniteten av dessa risker.  
  
Studien har kunnat bekräfta att ursprungspris samt den procentuella storleken på 
realisationen har ett positivt samband med benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
Det betyder att stora procentuella realisationer på klädesplagg med höga ursprungspriser 
genererar en högre benägenhet att vänta på framtida realisationer än låga procentuella 
realisationer på klädesplagg med låga ursprungspriser. Vidare har bekräftats att 
impulsivitet, modemedvetenhet, kvalitetsmedvetenhet och varumärkeslojalitet har ett 
negativt samband och att prismedvetenhet har ett positivt samband med benägenhet att 
vänta på framtida realisationer. Studien har visat att kvinnor är mer benägna att vänta på 
framtida realisationer än män. Slutligen har inget samband mellan inkomst och 
benägenhet att vänta på framtida realisationer kunnat identifieras. 
  
9.2	Teoretiska	bidrag	och	rekommenderad	framtida	forskningar	
  
Genom att synliggöra att stora och frekventa realisationer medför att konsumenter skjuter 
upp sin konsumtion till dessa kommande realisationer har ett generellt hot mot minskade 
vinstmarginaler för marknaden i stort, också synliggjorts. Genom detta kan de olika 
aktörerna på marknaden få en bild av hur stora dessa problem är. Denna vetskap är viktig 
för att kunna estimera framtida minskade försäljningsmönster till följd av att 
konsumenterna avstår från att betala fullpris. Detta för att på ett proaktivt sätt kunna jobba 
för att undvika att dessa problem blir för stora. Vidare har studien bidragit till att skapa 
en teoretisk förståelse för hur klädkonsumenters köpbeslutsprocesser kan påverkas av 
företagens användande av realisationer. Studien har således bidragit till 
forskningsområdet genom att synliggöra negativa effekter som användandet av 
realisationer kan generera, vilka tidigare inte synliggjorts. Vidare har studien bidragit till 
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att utveckla ämnesområdet genom att undersöka de negativa effekterna som realisationer 
kan generera på konsumenternas köpvilja.  
  
Då studien tagit hänsyn till konsumenternas karaktärsdrag kopplade till kundtyp och 
impulsivitet har studien bidragit till att utveckla forskningsområdet genom att undersöka 
hur stora riskerna med en uppskjuten konsumtion till följd av företagens användande 
av stora och frekventa realisationer, skiljer sig mellan dessa faktorer. Vidare har 
forskningsfrågan undersökts i förhållande till konsumenternas kön och inkomstnivå. Det 
är i studiens forskningsgap konstaterat att det saknas studier som undersöker 
konsumenternas benägenhet att vänta på framtida realisationer. Studien har således 
utvecklat forskningsområdet konsumentbeteende kopplat till realisationer genom att 
tillföra denna ytterligare dimension till ämnesområdet. 
  
Framtida forskningar 
  
Studien har undersökt benägenheten att vänta på framtida realisationer för 
klädkonsumenter boende i Umeå och tillhörande generationsintervallet Y. 
Frågeställningen har jämförts utifrån procentuell storlek på realisationen, varans 
ursprungspris, impulsivitet, kvalitetsmedvetenhet, modemedvetenhet, prismedvetenhet, 
varumärkeslojalitet, kön samt inkomst. Resultatet har påvisat att benägenheten att vänta 
på framtida realisationer är beroende av alla variabler som undersöktes förutom inkomst. 
Genom detta har en modell skapats som företagen kan använda för att estimera deras 
kunders benägenhet att vänta på framtida realisationer. 
  
Studien har utgått från att klädkonsumenterna vet att den vara de avser köpa finns kvar, 
med rätt storlek och till en specifik prisreduktion i framtiden. Då verkligheten innehåller 
en viss osäkerhetsfaktor och en hundraprocentig vetskap om vad framtiden har att erbjuda 
därför är omöjlig att veta, föreslås framtida forskning där denna osäkerhetsfaktor tas till 
hänsyn. Undersökning om vad som skulle hända med studiens frågeställning ifall 
konsumenterna endast visste till en fördefinierad sannolikhetsnivå att denna realisation 
skulle komma, vore av stor vikt för företagen. Detta då en sådan forskning skulle vara till 
nytta för att estimera vikten av vetskapen om realisationen för konsumenternas 
benägenhet att vänta. Genom det skulle kunskap skapas av vikten av strategier för att 
minska vetskapen om framtida realisationer, för benägenhet att vänta. 
  
Som framtida forskning föreslås, vidare, att liknande studier görs på andra produkter, 
populationer, generationer samt med hänsyn till fler variabler. Uppdaterade studier 
rekommenderas om benägenheten att vänta på framtida realisationer inom exempelvis 
elektronikbranschen för att undersöka om benägenheten att vänta på framtida 
realisationer skiljer sig beroende på bransch. Slutligen föreslås uppdaterade studier inom 
ämnet i andra länder då realisationer antas användas olika stor utsträckning i olika länder. 
  
9.3	Praktiska	bidrag		
  
I studien har en modell presenterats för att estimera konsumenters benägenhet att vänta 
på framtida realisationer. Modellen kan användas som ett praktiskt verktyg för företag 
och branschanalytiker. Företagen kan använda modellen som beslutsunderlag vid 
utvärdering av företagets arbete med realisationer. Branschanalytiker inom 
klädbranschen kan använda modellen för att estimera storleken av de minskade 



62	
	

vinstmarginaler som användandet av realisationer kan innebära. Detta för att på ett bättre 
sätt utföra vinstprognoser på framtida försäljning. 
 
Studien har presenterat praktiska rekommendationer för hur företagen bör jobba med 
realisationer för att minimera risken för att konsumenterna avstår från att konsumera till 
fullpris och istället inväntar realisationsperioderna. Studien har, vidare, presenterat vilka 
risker som kan föreligga med en sådan situation samt undersökt hur stora dessa risker är 
för olika ursprungspriser, procentuella realisationer, karaktärsdrag kopplat till kundtyper 
samt för i förhållande till konsumenternas demografiska profiler. Detta möjliggör för 
olika butiker att estimera hur stora dessa problem för deras respektive butiker, då 
modellen möjliggör estimat utifrån de olika butikernas kunddemografi.  
  
Alternativa differentieringsstrategier för att undvika en realisationskonkurrens som 
riskerar att leda till ett användande av ännu större och mer frekventa realisationer, har 
föreslagits. Vidare har alternativa tillvägagångssätt för att tömma lager föreslagits som 
möjliggör ett mindre frekvent användande av realisationer. 
  
Studien har således synliggjort hur stora de risker som följer av konsumenternas 
benägenhet att vänta på framtida realisationer, är. Vidare har studien föreslagit strategier 
för att minimera dessa risker vid användandet av realisationer och slutligen har studien 
föreslagit strategier för hur butikerna kan minska sitt användande av realisationer. 
  
9.4	Samhälleliga	och	etiska	aspekter	
  
De rekommendationer som studien bidragit med kan medföra ett antal samhälleliga och 
etiska aspekter. Då resultaten från studien visar att det föreligger en risk för att 
konsumenter skjuter upp sin konsumtion om de förväntar sig att kunna köpa samma 
produkt till lägre pris vid senare tillfälle, rekommenderas företagen att använda 
realisationer på ett mer strategiskt och restriktivt sätt. Som diskuterats i studiens 
rekommendationer (Se 8. Rekommendationer), rekommenderas inte företagen att kassera 
osålda varor utan att istället hitta alternativa sätt för att attrahera till merförsäljning och 
för att avyttra överblivna varor. En ökad insikt om realisations negativa effekter i 
kombination med en avsaknad av alternativa strategier för att möta ovanstående behov, 
kan dock generera ett ökat kasserande av kläder. Detta kan innebära att insikten om 
realisationer får en negativ klimatpåverkan. Detta då ett ökat kasserande av kläder kan få 
till följd att mer kläder tillverkas. Samtidigt kan en ökad kunskap om realisations negativa 
effekter få till följd att klädföretagen tar in färre exemplar av varje klädesplagg. Det kan 
generera i ett minskat tillverkande av kläder vilket, i motsats till tidigare resonemang, kan 
generera en ökad positiv klimatpåverkan.  
 
Att attrahera konsumenter till att konsumera med attraktiva realisationer och strategiska 
kampanjer kan, vidare, anses ha vissa etiska implikationer. Företagens användande av 
realisationer för att locka till realisationer kan generera en konsumtionshets där individer 
köper produkter de inte är i behov av. Det kan leda till ett ökat shoppingberoende och få 
till följd att individers privatekonomi påverkas. Ett mer restriktivt användande av 
realisationer, kan således innebära att dessa negativa etiska aspekter minskas.  
 
Som beskrivet i studiens inledning kan en förväntan om framtida prissänkningar få till 
följd att konsumtionen i samhället stagnerar. Detta då konsumenterna riskerar att skjuta 
upp sin konsumtion i väntan på dessa prissänkningar (Sveriges Riksbank, 2014). En sådan 
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situation kan leda till lönesänkningar, uppsägningar och i värsta fall konkurser (European 
Central Bank, 2011, s. 33). Studien har påvisat att klädkonsumenter är benägna att skjuta 
upp sin konsumtion om de har vetskapen om att de kan erhålla ett lägre pris i framtiden. 
Detta synliggör att det föreligger en generell risk för att användandet av realisationer av 
klädföretag kan generera en stagnation av konsumtionen i samhället. Ett mer restriktivt 
användande av realisationer, vilket rekommenderas i studien, kan få till följd att detta 
samhällshot minimeras. Detta då rekommendationerna antas minimera de risker med 
minskad försäljning som en uppskjuten konsumtion till följd av användandet av 
realisationer, kan medföra. Att utforma strategier för att stimulera klädkonsumtion och 
följaktligen samhällsekonomin, går dock i motsats till ett ansvarstagande för klimat och 
miljö. Detta då konsumtion av kläder antas kunna medföra en negativ klimatpåverkan. 
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10.	Sanningskriterier	
  
I detta kapitel kommer reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten av denna studie 
att redogöras. 
  
10.1	Reliabilitet		
  
Att inneha en hög reliabilitet är viktig för en forskning. Reliabilitet mäter om 
undersökningsmetoden, i detta fall enkätundersökning, är pålitlig eller ej (Ejlertsson, 
2014, s. 111). Bryman (2011, s. 161) menar att reliabilitet kan delas in i tre olika faktorer: 
Stabilitet, Intern reliabilitet och Interbedömarreliabilitet. Stabilitet avser om de frågor 
som användes kan användas flera gånger på samma individ och generera ett liknande 
resultat de olika gångerna. I och med att denna studiens enkät mäter köpbeteende, kundtyp 
och benägenheten att vänta på framtida realisationer kan studiens reliabilitet anses vara 
relativt låg då människor, samt företagens användande av realisationer, kan förändras 
vilket kan leda till att upprepande frågor som besvaras av samma respondent ej antas 
överensstämma med varandra. Intern reliabilitet innebär hur pålitlig en fråga är som är 
konstruerad utifrån skalor (Bryman 2011, s. 160-161). Författarna till denna studie valde 
att genomföra ett så kallat Cronbachs Alfa reliabilitetstest på fråga 5 där skalor användes. 
Cronbachs Alfa mäter hur pålitlig den konstruerade frågan är (Bryman, 2011, s. 160-162). 
Genom utförandet av reliabilitetstestet Cronbachs Alfa säkerställdes att denna studies 
interna reliabilitet var på acceptabla nivåer. Den sista faktorn, interbedömarreliabilitet, 
innebär hur, i detta fall författarna till denna studie, överensstämmer i tolkningar av 
studiens data (Bryman, 2011, s. 160). I och med att denna studie genomfördes genom 
enkätstudie anser författarna till denna studie att risken med att generera svag 
interbedömarreliabilitet är låg då det insamlade datan inte tolkas av författarna till denna 
studie utan testas genom analystester som regressionsanalys och variansanalys. 
  
10.2	Validitet	
  
Validitet avser ifall mätinstrumenten som används till studien mäter det som avses att 
mäta (Ejlertsson, 2014, s. 107; Bryman, 2011, s. 163). Om en individ vill mäta hur lång 
en sträcka är från punkt A till B med hjälp av en våg är validiteten låg. Det som avses 
mäta i denna situation anges i meter eller kilometer och inte vikt. Vid en kvalitativ 
undersökning mäts validiteten på ett sätt medan vid en kvantitativ undersökning ett annat 
(Ejlertsson, 2014, s. 109). I denna studie ligger fokusen på den kvantitativa 
forskningsmetoden och validiteten kommer således att mätas på den kvantitativa delen, 
nämligen enkätundersökningen. Validiteten mäter frågorna som konstruerades i 
förhållande till studiens syfte och forskningsfråga (Ejlertsson, 2014, s. 109). 
  
Som tidigare beskrivit konstruerades enkätfrågorna med hjälp av redan existerande teorier 
som var reviderade av en tredje part (Se 4.3.2 Frågekonstruktion: Enkät). Tidigare har 
även beskrivits att en pilotstudie genomfördes (Se 4.4 Datainsamling). Pilotstudien 
minimerade risken för att studiens respondenter tolkade frågorna mångtydigt. Dessa 
hjälpmedel stärker denna studiens validitet och minskar mätningsfel genom att 
kontrollera om frågorna som konstruerades mäter det som förväntas att mätas. Det blir då 
inte endast utifrån forskarna till denna studiens perspektiv utan även från tredje part som 
även vidare minskar partiskheten. För att ytterligare stärka validiteten valdes frågorna 
med noggrannhet som följer denna studiens population och urval.  
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10.3	Generaliserbarhet	
  
Inom kvantitativ forskning brukar studiens så kallade generaliserbarhet mätas. 
Generaliserbarhet innebär, som ordet antyder, hur stor utsträckning studien kan 
generaliseras på andra populationer (Bryman, 2011, s. 168). Denna studie utfördes på 
individer som är bosatta inom Umeå Kommun och är födda mellan 1982-1999 och den 
totala responsen, exklusive bortfall, låg på 144 st. Bryman (2011, ss. 191-192) menar att 
precisionen i mätningarna avgörs av urvalets storlek. Precisionen ökar således i takt med 
att urvalets storlek ökar. Ett större urval hade därför ökat studiens generaliserbarhet.  
  
Som tidigare beskrivet är studiens respondenter till 77 procent studerande. 
Generaliserbarheten för studien bör således vara högre för studenter än för icke-studenter 
inom populationen. Vidare bör generaliserbarheten vara högre för individer med individer 
med inkomster på 15 000 kronor eller under, då studiens respondenter till 71 procent hade 
en inkomst på dessa nivåer. 
 
Enligt Bryman (2011, s. 197) är generaliserbarheten vid snöbollsurval låg. Detta då 
forskarna riskerar att förlora kontroll över vilka respondenter som deltagit i studien. Som 
tidigare beskrivit, är i stort sett alla individer klädkonsumenter då alla är i behov av kläder. 
Risken för att studiens respondenter inte skulle tillhöra populationen är därför låg. Vidare 
innehåller enkäten kontrollfrågor rörande respondenternas hemvist och ålder. På sådant 
sätt säkerställs att respondenterna tillhör studiens population och urval. Då 
respondenternas karaktärsdrag som impulsivitet, kvalitetsmedvetenhet, 
varumärkeslojalitet, modemedvetenhet samt prismedvetenhet även kontrolleras leder 
detta sammantaget till att forskarna till denna studie har en god förståelse för studiens 
respondenter. Risken att forskarna förlorar kontroll över vilka som deltagit i studiens 
enkät är således låg. 
  
För att öka studiens generaliserbarhet kunde ett större antal respondenter tillfrågats. Detta 
för att täcka en större del av populationen och urvalet. Generaliserbarheten kunde även 
ha förbättrats genom att använda sig av andra metodval för att nå ut till en bredare 
population än vad denna studie har gjort. Sammantaget anses dock generaliserbarheten 
vara god, med viss reservation för deltagarantalet och urvalsmetoden, med hänsyn till 
ovanstående resonemang.  
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Appendix	
Appendix	1:	Följebrev	
 
Vi är två studenter som läser sista året på civilekonomprogrammet och vi skriver nu vårt 
examensarbete inom marknadsföring. Syftet är att undersöka hur konsumenters 
köpprocess och uppfattning om ursprungspris påverkas av stora och frekventa reor. Vi 
skulle därför uppskatta om ni kunde ta er tid att svara på denna enkät. 
 
Vi vill betona att enkäten är helt anonym och att all information från enkäten kommer att 
behandlas konfidentiellt till studiens syfte. 
 
Enkäten kommer att ta ca 5 min att svara på. För vidare frågor kan ni kontakta oss på: 
kich0007@umu.student.se eller tkc.frisk@gmail.com.  
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Christopher och Kim  
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Appendix	2:	Enkät	
 
Fråga 1: Ålder  
 

 
 
Fråga 2: Kön  
 

 Man  
 Kvinna  
 Vill ej ange 

 
Fråga 3: Sysselsättning 
  

 Studerande  Arbetar heltid  Arbetar deltid 
 Arbetssökande  Annat 

 
Fråga 4: Bor du för tillfället inom Umeå Kommun? 
 

 Ja  
 Nej 

 
Fråga 5: Välj det alternativ som stämmer in på hur du shoppar kläder (1 = Instämmer 
inte alls, 5 = Instämmer helt) 
  1     2    3     4     5 

a) Jag köper ofta saker spontant.           
 

b) Jag försöker köpa kläder efter den bästa kvalitén, 
oberoende av pris. 
 

         

c) Jag håller min garderob uppdaterad till de senaste 
trenderna. 
 

          
 

d) Jag försöker köpa så mycket som möjligt av mina kläder 
på rea. 

 

          
 

e) Jag har mina favoritmärken som jag köper om och om 
igen. 
 

          
 

f) “Köp nu, tänk på det senare” beskriver hur jag shoppar 
kläder. 

 

          
 

g) Jag tar tid på mig att välja ut det klädesplagget med 
högsta möjliga kvalitét, utan att tänka på pris. 

 

          
 

h) Mode och trender är viktigt för mig.           
 

i) Att få ett så lågt pris som möjligt är viktigt när jag köper 
kläder. 
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j) Efter att jag har hittat ett märke som jag gillar så håller 
jag mig till det märket vid framtida köp. 
 

          
 

k) Jag planerar noggrant de flesta av mina klädinköp i 
förväg. 
 

          
 

l) Jag spenderar mycket tid på att undersöka kvalitén på de 
klädesplagg som jag köper. 

 

          
 

m) Jag har oftast ett, eller flera, plagg i enlighet med de 
senaste trenderna. 

 

          
 

n) Jag försöker hitta det bästa plagget för det billigaste 
priset. 
 

          
 

o) Jag har mina favoritbutiker och mina favoritmärken som 
jag håller mig till. 

          

 
Gäller Fråga 6-9: Tänk dig in i följande scenario: Du har hittat ett klädesplagg som du 
vet att du ska köpa men som du inte har något brådskande behov av. Du har därför 
möjlighet att vänta med att köpa plagget, även om du självklart vill du ha plagget så fort 
som möjligt.  
 
Du vet att du kommer att kunna köpa plagget på 20% rea vid ett senare tillfälle. Hur länge 
skulle du vara benägen att vänta om klädesplagget har ett ursprungspris på ___kr? 
 
Fråga 6: Ursprungspris: 100 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 7: Ursprungspris: 500 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 8: Ursprungspris: 1000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 9: Ursprungspris: 5000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 
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Gäller Fråga 10-13: Tänk dig i samma scenario som på föregående fråga. 
"Du har hittat ett klädesplagg som du vet att du ska köpa men som du inte har något 
brådskande behov av. Du har därför möjlighet att vänta med att köpa plagget, även om 
du självklart vill du ha plagget så fort som möjligt." 
 
Denna gång vet du att du kommer att kunna köpa plagget på 50% rea (istället för 20%) 
vid ett senare tillfälle. Hur länge skulle du vara benägen att vänta om klädesplagget har 
ett ursprungspris på ___kr? 
 
Fråga 10: Ursprungspris: 100 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 11: Ursprungspris: 500 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 12: Ursprungspris: 1000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 13: Ursprungspris: 5000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
 
Gäller Fråga 14-17: Fråga 14-17 gäller samma scenario som på föregående fråga. 
"Du har hittat ett klädesplagg som du vet att du ska köpa men som du inte har något 
brådskande behov av. Du har därför möjlighet att vänta med att köpa plagget, även om 
du självklart vill du ha plagget så fort som möjligt." 
 
Denna gång vet du att du kommer att kunna köpa plagget på 70% rea vid ett senare 
tillfälle. Hur länge skulle du då vara benägen att vänta om klädesplagget har ett 
ursprungspris på ___kr? 
 
Fråga 14: Ursprungspris: 100 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 
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Fråga 15: Ursprungspris: 500 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 16: Ursprungspris: 1000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
Fråga 17: Ursprungspris: 5000 kr 
 

 Inte alls (köper idag)  Upp till en vecka  1-2 veckor 
 3-4 veckor  2-3 månader  4-5 månader 
 1 år eller mer 

 
	
Fråga	18.	Hur	stor	är	ungefärliga	sammanlagda	månadsinkomst	före	skatt?	(Inklusive	CSN	lån)	
	

 Upp till 10 000 kr/Månad  11 000 – 15 000 kr/Månad  
 16 000 – 20 000 kr/Månad  21 000 – 25 000 kr/Månad 
 26 000 – 30 000 kr/Månad   31 000 kr eller mer/Månad  
 Vill ej ange 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Appendix	3:	CSI	
 
Källa: Sproles & Kendall, 1986, s. 271-274 
Kund identifiering Definition 
Kvalitetsmedvetna kunder Före ett inköpsbeslut väljer kvalitetsmedvetna kunder, 

med omsorgsfullhet, ut den bästa produkten bland alla 
valmöjligheter. Uppnår produkten inte en tillräckligt 
hög nivå accepteras produkten ej. 

Varumärkesmedvetna 
kunder 

Varumärkesmedvetna kunder söker efter det dyraste 
och mest exklusiva märket. För denna kundkategori 
indikerar priset värdet och kvalitén på produkten, det 
vill säga högre pris genererar högre kvalité. Denna typ 
av kund köper efter bästsäljande eller 
rekommenderade märkesprodukter. 

Modemedvetna kunder Modemedvetna kunder söker efter vad som är trendig. 
Denna kundklassificering är mycket uppdaterad till 
nyheter och trender. 

Rekreationskunder Rekreationskund söker efter nöjet och välbehaget i att 
handla. 

Prismedvetna kunder Kundtypen som är prismedvetna håller sig till reor och 
nedsatta priser samt till att jämföra priset mellan 
utbudet från olika källor i avsikt att få det mesta för 
pengarna. 

Impulsiva kunder Oplanerade köp och okontrollerad spendering 
definieras de impulsiva kunderna. Intresset för att 
handla de bästa produkterna ligger ej till grunden för 
de impulsiva kunderna. 

Förvirrade kunder Konsumenter som har svårigheter att bestämma sig för 
att köpa en produkt eller ej på grund av det stora 
utbudet av produkter anses som förvirrande kunder. 
Även de mängd information som individen är 
exponerad av kan individen utsättas för förvirring. 

Varumärkeslojala kunder Konsumenter som äger produkter av samma 
varumärke eller köper produkter från samma affärer 
kallas för varumärkeslojala kunder. Dessa kunder 
håller sig till det som är familjärt. 
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Appendix	4:	Reliabilitets	test	
 
Impulsivitet     Kvalitetsmedvetna Kunder 
 

   
 
 
Modemedvetna Kunder    Prismedvetna Kunder 
 

   
 
 
Varumärkeslojala Kunder 
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Appendix	5:	Tvåvägs	variansanalys,	ANOVA	
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Appendix	6:	Regressionsanalys		
Regressionanalys 1 

 

Regressionsanalys 2 
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Appendix	7:	Dagens	realisationer	
 

 
Källa: Frisk, C. (2017). 

Källa: Frisk, C. (2017).
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