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Sammanfattning 
 

Det råder just nu en lågkonjunktur i Sverige och denna lågkonjunktur slår hårt mot många 
företag. Däremot kommer underklädesbranschen enbart att backa 0,8 % i år enligt Dagens 
Industri. Kvinnorna är den största kundgruppen sett till underkläder och de spenderar i 
genomsnitt 520 kronor per år på underkläder. Oavsett om konjunkturen sviktar påstår många 
forskare att det är viktigt att företagen positionerar sig för att kunderna ska välja deras 
varumärke istället för konkurrenternas. Det gäller alltså för företagen att ta reda på vilka 
faktorer som påverkar kunderna i deras köpbeslutsprocess för att de ska kunna fokusera på 
rätt efterfrågan. Detta för att företaget ska kunna förbättra sin försäljning och stärka 
konkurrenskraften.  
 
Det finns många tidigare studier gjorda om kundens köpbeslutsprocess gällande kläder och 
vilka omkringliggande faktorer som påverkar. Efter en genomgång av befintlig litteratur inom 
ämnet har vi inte lyckats finna någon forskning som lägger tyngdpunkten på underkläder. 
Eftersom underkläder skiljer sig från övriga plagg både funktionellt och emotionellt har vi 
valt att studera detta närmare. 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur butiksmiljön har betydelse för den 
kvinnliga konsumentens köpbeslutsprocess av underkläder. Vi kommer även att studera hur 
yttre och inre faktorer kan påverka köpbeslutsprocessen. 
 
Vi har använt oss av en abduktiv ansats för att angripa studien eftersom vårt arbete i många 
avseenden handlar om att tolka och reflektera faktorer som vi tror påverkar kvinnan i 
köpbeslutsprocessen. Vår undersökning utformade vi efter en kvalitativ metod eftersom vi 
ansåg att det skulle skänka mer djup till våra iakttagelser. Vi valde att intervjua sex stycken 
respondenter i samband med en köpsituation av underkläder. 
  
I våra slutsatser framgår det att butiksmiljön påverkar kunden starkt innan ett köp blir 
genomfört. Vi fann även att andra yttre och inre faktorer påverkar men inte i samma 
utsträckning som inflytandet butiken har. Exempelvis studerade vi interna faktorer som 
kundens tidigare erfarenheter samt dennes värderingar och attityder. De yttre faktorerna vi 
undersökte var bland annat reklamens inverkan samt betydelsen av andra personers åsikter. 
Vår slutsats kan sammanfattas i att vid köp av underkläder är det i huvudsak butiken och dess 
omgivning som avgör om det skall bli något köp.  Vi fann dock även att demografiska 
faktorer som ålder och inkomst påverkade kundens preferenser i val av en produkts 
egenskaper. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva vårt val av uppsatsämne samt ge en kort 
introduktion till ämnet. Därefter kommer vi att redogöra för vår problemformulering och vårt 
syfte. 
 

1.1. Problembakgrund 
Nu i skrivande stund råder det en finanskris i världen och denna kris har slagit hårt mot många 
branscher. När det är lågkonjunktur blir människor försiktigare med vad de handlar då det är 
osäkra på sin framtid. Enligt Dagens Industri (www.di.se) kommer underklädesbranschen att 
klara sig bättre gentemot andra branscher men kommer ändå att backa 0,8 % i år. Oavsett om 
konjunkturen sviktar eller försäljningen är på topp är det viktigt att företagen positionerar sig 
väl för att kunderna ska välja just deras varumärke framför konkurrenternas. I en studie 
framtagen av statistiska centralbyrån (www.scb.se) framgår det att i genomsnitt spenderar 
kvinnor 520 kronor årligen på underkläder. Kvinnor mellan 20 år till 29 år är den grupp som 
lägger ner mest pengar med en ungefärlig summa på 820 kronor per år. Detta i jämförelse 
med kvinnor mellan 50 år till 64 år som spenderar cirka 550 kronor per år.   
 
Thornell (2008:31) anser att det är viktigt för företagen att få kunderna att förknippa deras 
varumärke med rätt produktmarknad och de faktiska egenskaper produkten besitter. Vidare 
belyser författaren vikten av att kunder uppfattar varumärket som den starkaste inom sin 
produktgrupp. En produkt som exempelvis damunderkläder, för med sig ett flertal egenskaper 
vilket skall stärka produktens image. Att positionera en produkt efter vilket värde den skänker 
kunden är enligt Kotler (2005:429) ett viktigt steg i att bygga ett förtroende och locka kunden 
till ett köp. I kundens tankar positioneras produkterna och detta kan ske under påverkan av 
externa faktorer som marknadsföring eller omgivningens attityder samt kundens egna åsikter. 
På marknader där många homogena varor konkurrerar är det viktigt för marknadsförare att 
kunna promota sin produkt på ett fängslande och säljande sätt för att varan ska vara det första 
som når kundens tankar. Vid marknadsföring är det enligt Solmon (2004:162) viktigt att ta 
hänsyn till olika könsroller och hur det kan uppfattas. Att lyckas göra reklam för exempelvis 
underkläder utan att någon blir ofredad är kanske inte det lättaste men för den som lyckas kan 
företagets resultat fördubblas.  
 
Nordfält (2007:129ff) skriver att det finns många olika produkter i en butik och att alla dessa 
produkter skall konkurrera om kundernas uppmärksamhet. När en kund går in i en butik är det 
en mängd olika beslut som skall fattas inom loppet på bara några minuter. Det är här som 
kundens köpbeslutsprocess blir viktig. Hur tänker egentligen kunden innan den gör sina köp, 
eller tänker kunden överhuvudtaget? Kan företagen förstå hur kundens köpbeslutsprocess går 
till blir de enklare för dem att sticka ut från sina konkurrenter och fånga kundens 
uppmärksamhet. Engel, Blackwell & Miniard (2006:68) har utformat en modell där de 
beskriver en kunds köpbeslutsprocess i olika steg, dessa är: Behovsidentifikation, 
Informationssökning, Alternativ utvärdering, Köpbeslut och Efterköps beteende. Det finns 
dock mycket som influerar köpbeslutsprocessen, detta kan vara både inre och yttre faktorer. 
Kotler (2005:268) hävdar att psykologiska faktorer har stor betydelse och är viktiga att ha 
kunskap kring för att kunna förstå kunden och veta vad som motiverar denna till köp. 
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Det har diskuterats om att butiksatmosfären kan användas som ett marknadsföringsverktyg. 
Nordfält (2007:129) definierar butiksatmosfären som de fysiska och icke fysiska element i 
butiksmiljön. Författaren skriver även att Kotler såg atmosfären som ett viktigt verktyg för 
positionering. Ju mer likt sortimentet blev i övrigt, desto viktigare blev atmosfären. De fysiska 
och icke fysiska element i butiksmiljön som detaljisten kontrollerar definierar Nordfält 
(2007:129) som butiksatmosfären.  
 
För att konkurrera om kundernas uppmärksamhet är det bra om företagen kan exponera sina 
varumärken gentemot kunderna. Dahlén & Lange (2003:90) menar med exponering att 
kommunikationen skall vara rätt placerad.  
 
Kvinnor är den största kundgruppen vad gäller underkläder. I en tidigare studie utförd av De 
Klerk & Lubbe (2006)  kommer de fram till att estetiska faktorer har stor betydelse i en 
kvinnas val av produkt. Resultatet av Klerks and Lubbes undersökning belyser vikten av att 
återförsäljarna arbetar med att få kunderna att förstå sambandet mellan faktorer som påverkar 
dennes emotionella faktorer och produktens funktioner. Eftersom studien visar att detta spelar 
stor roll för den tillfredställelse som kunden förhoppningsvis upplever när plagget används. 

1.2. Problemdiskussion 
Det finns många tidigare studier gjorda för att undersöka kundens köpbeslutsprocess vid köp 
av kläder och vilka omkringliggande faktorer som påverkar. Dock kan vi inte finna någon 
forskning som lägger tyngden vid underkläder. Då underkläder skiljer sig från många övriga 
plagg både funktionellt och emotionellt har vi valt att studera detta närmare.   

1.3. Problemformulering 
Vilken betydelse kan butiksmiljön ha på kvinnliga kunders köpbeslutsprocesser gällande 
underkläder och vilka yttre och inre faktorer kan inverka på dessa köpbeslutsprocesser? 

1.4. Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur butiksmiljön kan ha betydelse för 
köpbeslutsprocesser av underkläder hos kvinnliga kunder, samt att studera vilken betydelse av 
yttre och inre faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen.  

1.5. Avgränsningar 
Eftersom vi är relativt tidsbegränsade kommer vi att avgränsa vår studie till att enbart studera 
en butik och hur denna återförsäljare påverkar kundernas köpbeslutsprocess och de andra 
faktorer som spelar in. Då vi endast gör vår undersökning i en enda butik är vi medvetna om 
att studien inte kommer att visa ett generellt resultat inom underklädesbranschen. Eftersom 
studien handlar om damunderkläder så fokuserar vi enbart på den kvinnliga kunden.  

1.6 Begränsningar 
Vi begränsade oss till att enbart studera vissa teorier. Bland annat Blackwell, Miniard & 
Engels teori kring köpbeslutsprocessen för att de är några utav upphovsmännen till just denna 
modell. Vi valde även att titta på Kotlers teorier då han är ett väletablerat namn inom 
marknadsföringen. Förutom köpbeslutsprocessens teorier valde vi att studera kunden samt hur 
butiksmiljön påverkar en kunds köpbeslutsprocess. 
 
Det finns säkerligen många andra teorier som passar bra in i vår studie men då skulle 
uppsatsen bli alldeles för omfattande. Alla teorier vi valde ansåg vi var betydelsefulla för att 
ge svar på vårt syfte. 
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2. Teoretisk metod 
 
I detta avsnitt förklarar vi vår bakgrund för att ge läsaren en uppfattning om vår förförståelse 
och tydliggöra hur denna eventuellt påverkar studien. Vi beskriver även vårt 
tillvägagångssätt samt vår syn på kunskap och verklighetsuppfattning. Allt detta görs för att 
öka studiens transparens. 
 

2.1. Ämnesval 
Vårt gemensamma intresse för kläder och mode är grunden till vårt ämnesval. Mode är dock 
ett ämne som det har forskats mycket kring tidigare. Vi ville skriva om ett ämne som 
intresserade oss och samtidigt välja något om inte studerats tidigare. Då en av författarna 
praktiserade tio veckor på ett underklädesföretag växte idén om att skriva en uppsats om 
underkläder fram. Det kan tyckas att underkläder faller under samma produktgrupp som 
övriga klädesplagg och därför inte tillför något unikt. Vi anser dock att det finns skillnader då 
underkläder är mer intima och således bör de påverkande faktorer skilja sig. Vi har även letat 
efter studier där det har forskats om underkläder men utan resultat. Även en rad olika studier 
kring hur en kund agerar i sitt köpbeslut har gjorts. Därför fann vi ett intresse av att även titta 
närmare på vilken betydelse butiksmiljön har för den kvinnliga kunden i dennes 
köpbeslutsprocess för att göra vår studie mer speciell. 
 
Då även praktikföretaget var intresserade av att få veta vilka faktorer som påverkar vid en 
kunds köpbeslutsprocess och vad butiken kan göra för att påverka blev det för oss självklart 
att skriva om detta. Vi hoppas även att företaget där vi har valt att genomföra våra intervjuer 
kommer att få stor nytta av vår uppsats.  

2.2. Förförståelse 
Vi författare som arbetar med denna studie studerar båda till civilekonomer vid Umeå 
Universitet men har olika inriktningar. Den ena studerar med inriktning mot redovisning och 
den andra mot handel & logistik. Båda av oss har läst företagsekonomi där marknadsföring 
ingår som kurs. Utöver grundkursen i marknadsföring som civilekonomprogrammet erbjuder 
har en av oss studerat fördjupande marknadsföringskurser i Frankrike under en termin.  Den 
andre av oss har under tio veckor praktiserat som marknadsföringsassistent på ett 
underklädesföretag. Ytterligare kan tilläggas att en av oss även läst en kurs i Försäljning C där 
butikens atmosfär hade stort fokus och detta tror vi bidrar till ökad förståelse för butikmiljöns 
påverkan när vi arbetar med vår studie.   
 
Vårt gemensamma modeintresse tillsammans med vår förförståelse resulterade i det ämnesval 
vi gjorde, att skriva om hur butiksmiljön påverkar den kvinnliga kundens köpbeslutsprocess 
och vilka yttre och inre faktorer som inverkar. 

2.3. Kunskapssyn  
Kunskapsteorier ger svar på vad kunskap egentligen är. Enligt Bryman & Bell (2003:29) är 
syn en sammanbindning av förståelse och tolkning. Thomassen (2006:159;178) nämner två 
typer av kunskapssyner den ena är positivism och den andra är hermeneutik.  
Thomassen (2006:159–161) påstår att naturvetenskapen står bakom positivismen och därför 
hävdar förespråkarna av denna syn att fakta som ej kan verifieras genom logik inte kan anses 
som den rätta kunskapen. Positivism är för Thurén (2007:16) en strävan efter absolut kunskap. 
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Inom denna vetenskapliga inriktning spelar människans sinnen en stor roll eftersom det enligt 
positivismen är en källa till kunskap. Thurén (2007:16) skriver även att människans logiska 
tänkande kan alstra kunskap. Citatet nedan är enligt Thurén det som i korthet återger hur 
positivismen kan bygga sin vetenskap. 
 
”Om man rensar bort allt man har trott sig veta, men som man egentligen inte vet, då får man 
kvar en kärna av säker kunskap, ”hårda fakta” (Thurén 2007:17). 
 
Bryman & Bell (2003:26) hävdar att positivismen förespråkar objektivitet vilket innebär att 
inga egna värderingar och attityder skall inverka i en studie. Boolsen (2007:30) har tolkat 
objektiviteten till att forskaren som utför studien ska vara utbytbar i vilket skede som helst 
under studiens gång. Boolsen diskuterar även hur synen på samhället och på individen bör 
vara neutrala och att dessa skall granskas genom en ytlig uppfattning där egenskaperna har 
vetenskapliga förklaringar. Enligt Bryman & Bell (2003:26) innebär positivismen att 
forskaren bildar hypoteser utifrån teorier som denne sedan försöker bevisa.   
 
Enligt Thomassen (2006:180) grundar sig hermeneutik i ett humanvetenskapligt perspektiv då 
tolkning är vägen till den sanna kunskapen. Thurén (2007:95ff.) hävdar att förståelse är en 
viktig utgångspunkt inom hermeneutiken och att genom författarens egna erfarenheter och 
minnen kommer verkligheten att tolkas. Detta ser Thurén som ett samspel mellan hermeneutik 
och talesättet ”som du ser dig själv, ser du också andra”. I en studie som görs i en 
hermeneutisk anda är det svårt att byta ut forskaren då denne tolkar respondenterna genom sitt 
personliga filter menar Boolsen (2007:32). 
 
Vid en kvalitativ studie med exempelvis intervjuer hävdar Boolsen (2007:32) att det 
hermeneutiska synsättet är en bra utgångspunkt eftersom det ger tillfälle att tolka 
respondenten och dra slutsatser utifrån de känslor och attityder forskaren själv innehar. 
Boolsen menar att syftet med en intervju är att försöka förstå respondenten.   
 
Skillnader mellan positivsim och hermeneutik kan sammanfattas till att den ena metoden 
bevisar medan den andra metoden tolkar. Thurén (2007:93) exemplifierar detta med en 
mordutredning, där utredaren använder sig av en positivistisk metod i undersökningen av 
mordvapen och offer medan vittnesmålet kommer att tolkas utifrån ett hermeneutiskt synsätt.  
 
Efter att vi tagit del av dessa teoretiska fakta om kunskapssyner kommer vi att utforma vår 
studie till största del med ett hermeneutiskt synsätt. Vår studie kommer att utföras i en 
specifik butik där vi praktiskt ska observera kunderna i deras köpbeslutsprocess och därefter 
kommer vi att utföra personliga intervjuer med kunderna. Vi är dock medvetna om att själva 
intervjuerna kommer att influeras av det positivistiska synsättet då vi i observationen ska vara 
objektiva i våra frågeställningar. Dock kommer de i det stora hela vara det hermeneutiska 
synsättet som styr, eftersom svaren som framkommer under intervjuerna kommer tolkas 
genom våra egna känslor och erfarenheter. 
 
De är inte bara kunskapssynen som påverkar i en studie utan även vilket perspektiv forskaren 
utgår från. Bryman & Bell (2003:33) presenterar två ontologiska frågeställningar som kan 
underlätta vid beskrivning av verkligheten: objektivism och konstruktionism. Objektivism 
innebär enligt Bryman & Bell (2003:33) att det finns sociala faktorer i verkligheten som 
uppkommit och som individen inte kan påverka. Vad gäller konstruktionism ger Bryman & 
Bell (2003:34) en klar definition av begreppet och hävdar att konstruktionismen utgår ifrån att 
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verkligheten är skapad utifrån sociala interaktioner mellan människan. Bryman & Bell 
(2003:33ff.) hävdar att denna typ av verklighet som konstruktionismen förespråkar är hela 
tiden under konstruktion, det vill säga människan förändrar den genom sociala samspel.  
 
Vår studie kommer att reflektera konstruktionism då många av de faktorer vi kommer att 
studera är frambringat genom människans interaktioner vilket har resulterat i normer om hur 
saker och ting ska vara, exempelvis kundernas reaktion på en varas pris.  

2.4. Angreppssätt  
Vår studie kommer att angripas genom att vi först söker de teorier som redan bildats kring hur 
en kund blir påverkad. Det kan exempelvis vara teorier om köpbeslutsprocessen, butiksmiljön 
samt övriga yttre och inre faktorer som vi anser påverka kunden på ett relevant sätt. De 
tidigare teorierna ska fungera som ett stöd för oss när vi senare undersöker och tolkar vad 
verkligheten visar.    
 
Det finns olika metoder att angripa en studie med. Ett exempel är med hjälp av en deduktiv 
ansats. Den deduktiva ansatsen förklarar Halvorsen (1992:15) som en metod där forskarna 
börjar med att leta teorier och utifrån dessa teorier inklusive vad de redan vet inom ett visst 
område härleder hypoteser som de sedan empiriskt bekräftar eller förkastar.  
 
Vid en induktiv ansats beskriver Olsson & Sörensen (2007:32) att forskaren utgår från en 
observation av verkligheten. Av de observationer som görs kan de finna vissa allmänna 
principer som forskaren därefter bildar teorier kring.  
 
Bryman & Bell (2003:25) anser dock att det är svårt att koppla en studie enbart till den 
deduktiva respektive induktiva metoden, oftast finns ett inslag av båda med. Den abduktiva 
metoden kan enligt Olsson & Sörensen (2007:33) ses som ett samspel mellan den deduktiva 
och den induktiva metoden. Vid en abduktiv metod skriver Olsson och Sörensen att forskaren 
först scannar av verkligheten och skapar sig en uppfattning likt tillvägagångssättet i en 
induktiv metod. Därefter samlar forskaren kunskap om ämnet genom att studera befintliga 
teorier, likt det deduktiva synsättet.  
 
Med kunskaper kring de olika angreppssätten kan vi konstatera att vår studie kommer att 
angripas genom en abduktiv metod då vi kommer att vara väldigt öppna och tolkande av den 
information vi får fram men ändå utforma vår studie med hjälp av tidigare teorier .  

2.5. Undersökningsmetod 
För att undersöka vårt syfte har vi valt att praktiskt observera kunder i en butik och försöka 
tolka kundens agerande i köpbeslutets alla steg. Under observationen kommer vi 
uppmärksamma de yttre stimuli som berör kunden. Efter att vi observerat kunderna har vi 
utfört intervjuer för att få mer djupa svar på faktorer vi ej kan tolka genom att studera kundens 
agerande. Intervjuerna utformades med öppna frågor då vi är ute efter kvalité och rika svar 
och inte kvantitet eller svar med väldigt begränsade svarsalternativ.  Intervjuer som går till på 
detta sätt kallas enligt Bryman & Bell (2003:363) för semi-strukturerade kvalitativa 
intervjuer.  

Detta beror dels på att vår undersökning kommer att utföras i en relativt liten butik vilket 
innebär att vi skulle bli tvungna att spendera många timmar där för att få ett tillräckligt stort 
urval som krävs vid en kvantitativ studie. Vi anser också att det är lättare att få mer 
djupgående svar genom en kvalitativ intervju då kunden ombes att svara på frågor som: hur 
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tänker du, hur känner du och vad anser du. Kunden har då möjlighet att utveckla sina svar och 
vi får chansen att koppla detta till teorin och därefter dra slutsatser. En kvantitativ studie hade 
passat bättre om vi hade för avsikt att enbart studera kundens köpbeslutsprocess. 

2.6. Insamling av data  
Olsson (2007:127) återger i sin bok Forskningsprocessen ett citat som kan ses talande för vår 
studie.  

”Erfarenhet utan teori är blind men teori utan erfarenhet är mest en intellektuell lek.” 
(Immanuel Kant, 1724-1804) 

Vår uppsats bygger på att vi genom olika teorier som stöd ska undersöka verkligheten. Därför 
kommer vi att söka sekundärkällor i form av litteratur. Litteratur är en del av sekundärdata 
som enligt Bryman & Bell (2003:231) är andra forskares tidigare arbeten med insamling och 
utformning av relevanta teorier. Sekundärdata kan även vara så kallad bokföringsdata som 
exempelvis statistik från Statiska centralbyrån skriver Olsson (2007:31). Vidare hävdar 
Bryman & Bell att sekundärkällor är bra att använda då de bland annat är utförliga, 
tillförlitliga och omfattande. Dessutom är användandet av sekundärdata tidsbesparande, vilket 
ger mer tid över till analysen av studien. Det sekundärdata vi använt oss av är i form av olika 
litteraturer. Ejvegård (2003:45) påstår att i forskningssammanhang är det flesta alster som 
blivit publicerat att betrakta som litteratur.  

I viss mån tittade vi på statistik för att få en uppfattning om hur mycket kunden spenderar på 
underkläder per år. Därefter använde vi universitetsbibliotekets databaser för att finna böcker 
och vetenskapliga artiklar som vi ansåg var relevant till vår studie. De databaser vi använde 
oss av var Emerald samt Business Source Premier. De sökord vi använde var: 
konsumtionsteorier, köpbeteende, köpbeslut, positionering, butikslayout, underwear och 
underkläder. Det var inte svårt att få träffar på sökorden men tillgängligheten, av främst 
böckerna, var begränsade då många redan var utlånade. 

Vid användning av sekundärkällor bör beaktas att det i många fall finns primärkällor bakom 
dem. Ejvegård (2003:18) pointerar att det är viktigt att undersöka de primärkällor som finns. 
Till exempel fann vi många böcker skrivna om köpbeslutsprocessen som vi använde oss utav 
men vi sökte även åt boken som grundarna till denna modell skrivit för att få en fördjupad 
insyn. 

2.7. Granskning av litteratur 
I sökandet av sekundärkällor har vi haft fyra olika aspekter i åtanke som Thurén (1990:70) 
beskriver och som Ejvegård (2003:20) sedermera har utvecklat. Dessa aspekter menar 
författarna är viktiga för att granska källornas tillförlitlighet. 
 
Den första aspekten är äkthetskravet. Här undersöks om källan är den sanna källan skriver 
Thurén (1990:70–71).  Ejvegård (2003:62) exemplifierar med att dagstidningar inte alltid ger 
en rättvisande bild. Detta kan bero på att sådana artiklar oftast inte är vetenskapligt granskade 
och därför har vi valt att i möjligaste mån utesluta dem i vår studie.  
 
Oberoende kravet är den andra aspekten Thurén (1990:70) och Ejvegård (2003:63) redogör 
för. Innebörden av detta är bland annat att undersöka om källan är en sekundär eller 
primärkälla. Vid användning av sekundärkällor bör beaktas att det i många fall finns 
primärkällor bakom dem. Ejvegård (2003:18) pointerar att det är viktigt att undersöka de 
primärkällorna som finns. Ejvegård (2003:63) anser att en huvudregel är att den mest 
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relevanta informationen för en studie skall tas från dess ursprung det vill säga från 
primärkällan.  Vi fann många böcker som beskrev köpbeslutsprocessen, dessa böcker använde 
vi då de i många fall var mer utvecklade än ursprungskällan. Dock använde vi oss även av 
grundförfattarnas bok för att undersöka sekundärkällornas tillförlitlighet och jämföra dess 
tolkning av den ursprungliga modellen 
 
Thurén (1990:70) pratar även om tendens och hävdar att det är sällsynt med opartiska källor. 
Thurén skriver att tendens kan vara omedvetet till den grad att författaren omfattar sina 
intryck för att de skall passa dess värderingar. Att undersöka i vilket syfte boken eller artikel 
har framtagits samt att titta på vem som har nytta av den studie som granskats har också 
betydelse för att uppfylla oberoende kravet. Är den publicerade texten kanske vinklad eller 
har författaren blivit påverkad av någon extern faktor är viktigt att ta hänsyn till hävdar 
Ejvegård (2003:63). 
 
Gällande våra tryckta källor anser vi att samtliga uppfyller oberoende kravet då de flesta av 
författarna är forskare eller vetenskapsmän och där studierna tagits fram i syfte att lära och ge 
nytta. De elektroniska källorna, som exempelvis nationalencyklopedin, vi använt oss tycker vi 
är trovärdiga. Nationalencyklopedin är i grund och botten ett statligt uppdrag som syftar till 
att sprida kunskap. Vi finner detta elektroniska uppslagsverk pålitligt då deras arbete utförs av 
experter inom respektive arbete och därmed kan inte vem som helst publicera en skrift.  
 
Både Thurén (1990:70) och Ejvegård (2003:20) påpekar även att det föreligger ett 
färskhetskrav hos de använda källorna. Detta innebär att den senast publicerade källan bör 
användas. Vi har försökt att efterfölja detta men då vissa böcker har varit utlånade och svåra 
att få tag på använde vi oss av dessa författares tidigare böcker för att inte vårt arbete skulle 
stagnera. I slutskedet av uppsatsskrivandet fick vi i vissa fall möjlighet att jämföra med de 
nyare böckerna och då tittade vi på om det skett stora förändringar i de nyare alstren. 
 
Sist beskriver Ejvegård (2003:64) det så kallade samtidskravet. Samtidskravet liknar 
färskhetskravet men skiljer sig på så vis att för att uppfylla detta krav skall källans 
publiceringsdatum vara så nära som möjligt det datum då exempelvis studiens undersökning 
gjordes. Samtidskravet har vi beaktat men ansett vara svårt att efterfölja i vårt fall eftersom 
många av de studier vi använt, använder sig av teorier som är relativt oförändliga men som 
med fördel kan moderniseras.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi våra tolkningar av de teorierna som ligger till grund för vår 
studie. 
 

 
Kundens perspektiv 

3.1. Kunden och dess påverkande variabler 
Kotler (2005:262) påstår att vid köp av kläder influeras kunden av många andra personer, 
kanske köper kunden inte ens varan själv. För att tillfredställa sina kunder är det viktigt att 
veta vem som är själva kunden och vad som påverkar runt omkring påstår Rowley (1997). 
Båda ovanstående författare diskuterar de olika roller som uppstår vid ett köp och menar att 
när en person tar ett beslut att konsumera en produkt är det sällan denne som kommit fram till 
detta beslut på egen hand. Oftast har kunden påverkats av en rad olika faktorer och av olika 
personer. Vidare hävdar Kotler och Rowley att personen som i första hand kommer med idén 
kallas för initiativtagare. Beslutstagaren är för dessa författare den person som slutligen tar 
själva köpbeslutet. Författarna menar att innan beslutet fattats har denne troligen påverkats av 
personer som är eller anser sig vara kunnig inom produktens område, det kan vara vänner 
eller butikspersonal och dessa kallas för influerare. Vem som köper produkten behöver, enligt 
Kotler och Rowley, inte vara den samme som fattat köpbeslutet eller samma som ska använda 
den. Köparen är kort och gott den som praktiskt gör själva köpet och användaren är den som 
nyttjar produkten eller tjänsten vilket kan vara en person eller flera, skriver författarna i sina 
respektive studier.  

Enligt Solomon (2004:9ff) beskriver personliga, sociala och kulturella faktorer kunden 
ytterligare. Det kan vara stor skillnad på vad en tonåring vill ha och vad en pensionär 
efterfrågar. Solomon menar att de personliga faktorerna så som vilket skede i livet kunden 
befinner sig i eller hur stor inkomst denne tjänar har stor inverkan på vilket beslut en kund 
fattar. Även Rowley (1997) instämmer i att personliga faktorer påverkar kunden och delar in 
dem i tre delar. 

• Demografiska 
• Situationsbaserade 
• Involveringsgrad 

Demografiska faktorer är bland annat det som Solomon (2004:9ff) beskriver som kundens 
olika livsstadier. Vilket skede i livet kunden befinner sig i påverkar till exempel genom att en 
viss kundgrupp som exempelvis föräldrar behöver motiveras med extra attribut som även gör 
nytta för barnen, hävdar Kotler (2005:264). Engel, Blackwell & Miniard (2006:256) ser även 
inkomst som en viktig påverkande faktor eftersom det påverkar kundens köpbenägenhet. 

De situationsbaserade faktorerna beskriver Rowley (1997) som påverkandefaktorer under 
själva köpet. Rowley ger ett exempel att tiden kunden har på sig att fatta ett beslut har stor 
inverkan. Dahlén & Lange (2003:26) skriver att syftet med köpet, det vill säga om det är för 
eget bruk eller en gåva är också en situationsbaserad faktor som måste tas i beaktning. 
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Den tredje delen av personliga faktorer Rowley (1997) nämner är involveringsgraden vilket 
beskriver kundens grad av engagemang i sitt köp. Detta förknippas starkt med kundens 
informationssökningsfas och därför går vi inte närmare in på det här.  

Kulturella faktorer delar Kotler (2005:256) in i kultur, subkulturer samt sociala klasser. 
Kulturen har stor inverkan på en kund. Det är oftast de kulturella faktorerna som fostrar vilka 
grundläggande värderingar kunden kommer att basera sina köpbeslut på. Overby, Woodruff & 
Gardial (2005) beskriver kulturen som ett osynligt filter genom vilket en människa uppfattar 
sin omgivning. Vidare beskriver Kotler (2005:256–257) att en kultur är samhällets ram av 
regler och värderingar som kunden försöker följa. För Kotler är en subkultur en grupp av 
människor som delar liknade erfarenheter och värderingar. Ett exempel på en subkultur kan 
vara veganer. Kundens preferenser kommer i mångt och mycket att styras efter subkulturens 
åsikter hävdar Kotler. Socialklass beskriver Rowley (1997) som de rangsystem i samhället 
som uppstått på grund av en persons sysselsättning, utbildning eller etnisk tillhörighet. Kotler 
(2005:258) instämmer i detta men hävdar att dessa klyftor i samhället har förändrats mycket 
och i vissa länder finns inte lika stora skillnader mellan klasserna längre. Kotler (2005:259) 
tror sig ändå kunna påstå att de klassindelningar som fortfarande finns påverkar kunden i dess 
köp. 

Engel, Blackwell & Miniard (2006:429) beskriver närmare hur kulturen påverkar kunden 
under själva köpbeslutsprocessen. Enligt Engel, Blackwell & Miniard (2006:432) har olika 
kulturer skilda syner vad gäller rimliga levnadsstandarder. Vilket behov kunden anser sig ha 
styrs utav dessa uppfattningar, i vissa kulturer kan det nästan tyckas konstigt om ett hushåll 
inte har en dator medan det är högst oviktigt i andra kulturer. När kunden söker information 
kring vilka alternativ som kan tillfredställa sitt behov hävdar Engel, Blackwell & Miniard att 
för vissa kulturer värderas familjen och vännernas åsikter högre än vad reklamer och 
försäljare gör. Vilket sätt kunderna söker information på anser Engel, Blackwell & Miniard är 
en viktig aspekt för marknadsförare att ta hänsyn till när de vill nå ut till deras kundgrupp. 
Overby, Woodruff & Gardial (2005) hävdar att kulturella värderingar kan vara drivet till att 
en kund gör ett köp. Vid kundens utvärdering av vilken produkt som skall köpas kan kulturen 
även ställa till det på så vis att en relativt fattig person köper dyra märkeskläder för att passa 
in i det kulturella samhället, skriver Engel, Blackwell & Miniard. När väl köpet genomförs tar 
Engel, Blackwell & Miniard upp prutning som ett tydligt exempel på hur kulturer kan skilja 
sig åt. Kulturer är dock inte något som behöver vara bestående utan en kunds värderingar kan 
förändras i takt med att livsstadier förändras. Värderingar kan även ändras om tillexempel en 
person flyttar utomlands och därför anammar en annan kultur, skriver Engel, Blackwell & 
Miniard (2006:436). Dijksterhuis & Smith; m.fl. (2005) redogör för en studie som speglar hur 
kultur kan påverka kunden. Studien visade nämligen på att om en butik spelade fransk musik 
såldes mer utav franska viner men om tysk musik spelades såldes mer av de tyska vinerna.  

Sociala faktorer påverkar också kundens köpbeslutsprocess. Ibland kan ett behov uppkomma 
på grund av att kunden önskar tillhöra en speciell grupp. Kotler (2005:260) skriver till 
exempel att kändisar som kunden kan identifiera sig med påverkar starkt vad kunden 
konsumerar. Engel, Blackwell & Miniard (2006:522) hävdar att en referensgrupp kan vara en 
individuell person som exempelvis en sångerska eller en grupp som till exempel ett 
fotbollslag. Både Kotler och trion Engel, Blackwell & Miniard (2006:524) beskriver 
aspirantgrupp som en typ av referensgrupp. Författarna skriver att en kund kan associera sig 
till en speciell grupp vilket kan vara undermedvetet. Engel, Blackwell & Miniard ger 
exemplet av en ekonomistudent som så småningom börjar efterlikna dennes framtida 
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yrkesgrupp. Att personer influeras av aspirantgrupper hävdar Kotler samt Engel, Blackwell & 
Miniard (2006:522) i många fall är undermedvetet.  

En ytterligare socialfaktor är att en person kan tillhöra en medlemsgrupp. Medlemsgrupper 
kan enligt Engel, Blackwell & Miniard (2006:524) vara formella grupper där tillhörigheten är 
mer tydlig så som olika föreningar eller religiösa grupper men det kan även vara informella 
grupper som familj och vänner. En grupp kan dock även vara något en person vill undvika att 
förknippas med och konsumerar därför produkter i enlighet med att försöka undvika att 
associeras till dessa hävdar, Engel, Blackwell & Miniard. 

Vad gäller kundens självkännedom har den stor betydelse för dess köpbeslutsprocess. Hur en 
kund uppfattar sig själv påverkar vad en kund kommer att köpa. Engel, Blackwell & Miniard 
(2006:525) menar att människan försöker framställa sig själv genom materiella ting då kläder 
och produkter avspeglar kunden som person. En viss produkt kan, enligt Kim, m.fl. (2002), 
hjälpa kunden att uttrycka sin personlighet och status. Det behöver därför inte bara vara 
attribut som pris och kvalité som lockar kunden till köp.   

3.2. Kvinnan som kund  
Kvinnor gillar att ha gott om plats runt omkring sig när de skall ut och handla säger Myrsten 
(2007). Kvinnor har nämligen en ”rumpnuddseffekt” som gör att kvinnorna känner sig illa till 
mods när det blir för trångt om baken. Författaren skriver i sin artikel i Habit att Helena 
Thurow är affärsutvecklingskonsult inom detaljhandeln, och specialist på kundbeteenden. 
Helena beskriver två roller – jägaren och samlaren. Hon beskriver männen som jägarna och 
kvinnorna som samlarna. Detta gör hon för att männen oftast vet vad de vill ha när de går in i 
en butik medans kvinnorna vill njuta av sin shopping och tar tid på sig inne i butiken. 
Kvinnorna vill verkligen veta vad de handlar och läser därför noga all information som finns 
om produkten. De flesta köp blir av om de shoppar tillsammans med andra kvinnor i 
kvinnliga miljöer. Myrsten skriver även om tips som finns för att få kunden att stanna kvar 
och detta kan vara att skapa en bekväm atmosfär så att kvinnorna kan trivas tillsammans med 
sina vänner. Att skapa så mycket plats i butiken som möjligt och att undvika trånga gångar. Se 
till så att kvinnorna kan känna på plaggen ordentligt. Ju längre en kvinna håller i en vara, 
desto sannolikare är det att hon köper den. Se till att det är rent i butiken, det är viktigt för 
kvinnor. 
 
I De Klerks & Lubbes (2006) studie för det fram att de estetiska faktorerna har stor betydelse i 
en kvinnas val av produkt. Vidare visar studien att produktens utformning och stil kan 
påverka den kvinnliga kunden både medvetet och undermedvetet under köpbeslutsprocessen 
och författarna hävdar att detta kan ske i en sådan omfattning att produktens övriga faktorer 
får mindre väsentlighet. För att underlätta säljarens arbete med att marknadsföra dessa 
produkter är det viktigt att förstå innebörden av perception eftersom det enligt Solomon 
(2004:48) kan skilja sig i stor utsträckning gällande hur olika kundsegment uppfattar en och 
samma produkt.  
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3.3. Köpbeslutsprocessen 
Många forskare, bland annat Engel m.fl. beskriver köpbeslutsprocessen. Denna process består 
av flera delar men de flesta författare väljer att beskriva den i fem olika steg vilket presenteras 
i nedanstående modell. Det femte steget förklarar dock kundens efterköps beteende vilket inte 
är relevant i vår studie och därför beskriver vi det bara översiktligt. Anledningen till att vi inte 
tyckte att det femte steget var relevant är för att det beskriver efterköps beteendet och vi 
studerar vilka faktorer som påverkar kundens beteende i köpbeslutsprocessen  

 
Figur 1. Egenkonstruerad modell inspirerad av Blackwell, Miniard & Engel (2006). 

3.3.1. Behovsidentifikation 
I nationalencyklopedin (www.ne.se, sökord: behov) finns definitionen att: ”Behov är ett sätt 
att beskriva människors målinriktade beteende… där det skiljer mellan biologiska, 
psykologiska - och sociala behov”. Biologiska behov är något som alla människor måste 
tillfredställa, det är sådant vi behöver för att överleva som till exempel mat. Psykologiska – 
och sociala behov är sådana som vi behöver för öka vår självkänsla, det kan vara allt ifrån 
säkerhet och tillhörighet till att konsumera och använda dyra varumärken. Kotler (2005:8) gör 
skillnad på människans behov, önskan samt begär. Behov är för Kotler det som uppkommer i 
brist på vissa fysiologiska och psykologiska faktorer. Önskan bygger på behovet men är 
format utav kulturer och de personliga egenskaper individen har. Kim m.fl. (2002) hävdar att 
de personliga värderingarna styr i vilken ordning kunden prioriterar sina behov. Slutligen 
nämner Kotler begäret vilket han hävdar styrs av kundens förmåga att betala.  
 
När en kund upptäcker ett visst behov beskriver Dahlén & Lange (2003:28ff) det som att 
kunden önskar ta sig från sin nuvarande situation till ett eftertraktat tillstånd. Det är skillnaden 
mellan det nuvarande och det önskade tillståndet som utgör behovet. Ett behov kan upptäckas 
genom att en produkt som används tar slut. Vidare diskuterar Dahlén & Lange att ett behov 
även kan uppstå genom att en viss produkt kan ge möjlighet till att ta kunden till ett mer 
idealiskt tillstånd. Det kan till exempel vara när kunden möter en ny partner och köper nya 

Efterköps beteende 
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underkläder för att känna sig extra fin. Det är i själva verket inte produkten kunden vill ha 
utan den söker efter nytta och tillfredställelse skriver Dahlén och Lange. 
 
”En marknadsförare måste känna till kundens klåda för att veta var de ska klia”. (Blackwell, 
Miniard & Engel, 2006:73) 
 
Vad som orsakar önskan att förändra ett visst tillstånd beskriver Kotler (2005:268) med hjälp 
av fyra psykologiska faktorer: motivation, perception, lärdomar och attityder.  

3.3.1.1. Behovets motivation 
Den första psykologiska faktorn Kotler (2005:268ff.) redogör för är motivation, det som 
verkligen driver människan till att uppleva ett behov. Mer ingående beskriver Kotler 
motivationen som drivkraften till att tillfredställa behov. Kotler (2005:269) redogör även för 
Freuds och Maslows teori om motivation. Enligt Kotler handlar Freuds teori om att 
människan är omedveten om att de psykologiska faktorerna grundar deras behov. Vad kunden 
anger som orsak för att tillfredställa sitt behov behöver inte alltid vara det som egentligen är 
den drivande kraften hävdar Kotler. En kund som köper en ny produkt och påstår att 
anledningen är för att tillfredställa ett fritidsintresse kan i själva verket ha en underliggande 
motivation att imponera på andra menar Kotler. Solomon (2004:192) redogör för flera teorier 
kring motivation som han hävdar har grundats med inspiration från Freuds teori. Dessa teorier 
menar att kundens personlighet påverkar vad som motiverar denne. En teori Solomon 
(2004:192) presenterar är Karen Horneys tes där kundens personlighet beskrivs i tre delar: 
eftergivenhet, självständighet och framåtsträvande. Den kund som är eftergiven influeras 
mycket av vad andra människor har och i allmänhet köper de kända varumärken. Den 
självständige kunden motiveras av att finna en egen väg medan den framåtsträvande kunden 
motiveras av att jämföra sig med andra och vill gärna var den förste att använda en viss 
produkt.  
 
Kotler (2005:281) presenterar även den kände psykologen Abraham Maslow teori kring 
motivation. Denna teori har dock fått mycket kritik för att den inte är designad för att passa 
världens alla kulturer. Kotler hävdar att Maslows teori går ut på att beskriva hur människan 
prioriterar och tillfredställer sina behov med hjälp av en ”trappa”, den så kallade 
behovstrappan. Tanken bakom denna teori är enligt Kotler att det första steget som innefattar 
de fysiska behoven som hunger och törst, måste var uppfyllt innan nästa steg kan bemästras, 
för att slutligen komma till toppen som är självförverkligande.  

3.3.2. Informationssökning 
När behovet är identifierat börjar kunden undersöka de möjligheter som finns för att finna 
tillfredställelse. Informationssökning kan ske genom externa och interna källor, skriver 
Solomon (2004:297). Hur mycket information som krävs beror på vilken typ av vara som 
skall konsumeras och hur stor risk kunden är beredd att ta i köpet, påstår Kotler (2005:281). 
Det är detta som Rowley (1997) kallar för involveringsgrad. För rutinmässiga inköp som vi 
konsumerar dagligen gör Kotler gällande att det inte krävs högt engagemang, det samma 
gäller för lågkostnadsprodukter och för varor där kunden har bra kännedom om märket sedan 
tidigare. Vidare menar Kotler att vid dessa inköp räcker oftast interna källor. 
 
Enligt Solomon (2004:297) är interna källor sådan information som vi kan finna i vår egen 
minnesbas vilket bygger på saker vi hört eller på våra tidigare erfarenheter av specifika köp. 
Hur mycket kunden vågar lita på de interna källorna beror på hur tillfredställd kunden är med 
sina tidigare köp. Engel, Blackwell och Miniard (2006:111) stämmer in i ovan nämnda 
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resonemang och vidareutvecklar med att påstå att för kunder som köper en vara första gången 
räcker oftast inte de interna källorna till utan externinformation måste samlas in. Externa 
källor hävdar Kotler (2005:282) påverkar kunden dagligen och inhämtas bland annat genom 
kommersiella källor, till exempel reklamannonser. Även publika källor det vill säga 
massmedia är en externinformationspart. Det kan även vara personliga källor så som familjer 
och vänners åsikter och kunskaper som informerar kunden om produkter, skriver Kotler. När 
en kund ska köpa en dyrare produkt tar den till externa källor. Shoppingvaror är en 
produktgrupp som kräver mer eftertänksamhet. Under denna grupp finner vi exempelvis varor 
som underkläder. Vid köp av underkläder tänker kunden efter vilka egenskaper som är viktiga 
och jämför bland annat varumärke, pris och kvalité med produktens konkurrenter. Enligt 
Blackwell, Miniard & Engel (2006:73) är det viktigt för en marknadsförare att ta reda på vilka 
egenskaper hos produkten som kunderna undersöker under informationsfasen för att 
positionera sig väl på marknaden.  

3.3.2.1. Tolkning av information 
Av de fyra psykologiska faktorerna som Kotler (2005:268) beskrev som inverkande faktorer 
på köpbeslutet är perception en av dem. Perception handlar enligt Kotler om att samla, 
organisera och tolka information. Solomon (2004:49) förklarar perception enligt modellen 
nedan.  Det är en processen där våra fem sinnen påverkar vår uppfattning av en produkt. 
Genom organen som exempelvis ögat använder vi våra sinnen till att upptäcka saker i vår 
omgivning vilket kan leda till att vi upptäcker ett behov eller stimuleras till att köpa en 
produkt skriver Solomon. Hur vi influeras av våra sinnen avgör hur vi handlar och därför gör 
perceptionen att två människor kan uppfatta en produkt på helt olika sätt hävdar Kotler 
(2005:73). Pellermans (1971) tar upp två bidragande orsaker till varför människans perception 
kan skiljas. Det första Pellermans nämner är grad av uppmärksamhet. Pellermans menar att en 
människa uppmärksammar objekt olika mycket beroende på vad personen attraheras av. 
Vidare skriver Pellermans att hur en kund uppfattar ett objekt kan förvrängas genom dennes 
minne och värderingar. Tidigare erfarenheter är ett exempel som påverkar kundens 
uppfattning av en produkt och det kan göra att produkten misstolkas och förvrängs. Detta kan 
resultera i att ett köp uteblir hävdar Pellermans. 
 
Stimuli genom våra sinnen     Mottagare av våra sinnen 

• Lukt             Näsan   

• Hörsel            Örat  

• Känsel            Huden   

• Smak            Munnen 

• Syn             Ögat 
 
Figur 2. Modellen är framtagen av Solomons (2004:48 ff.) modell. 

Lukt 
Oavsett vilken produkt som kunden avser att köpa har lukt stor betydelse. Lukter är viktiga då 
de kan inge trygghet eller frambringa minnen som kunden kan relatera till något bra. Solomon 
(2004:54) skriver att inom textilbranschen har de utvecklat tyger med doftande mikrokapslar 
och Solomon påstår även att det finns företag i Frankrike som säljer damunderkläder med en 
doft som framträder vid beröring. 
 
Nordfält (2007:201–202) skriver att det skiljer sig mellan när en kund känner en doft och till 
exempel hör ett ljud. Styrkan med dofter är att de agerar på en nivå som har direktkontakt 
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med känslolivet. Det limbiska systemet påverkas kemiskt när hjärnan tar emot en doft, 
eftersom det limbiska systemet ligger nära de receptorceller som är känsliga för dofter. Det 
limbiska systemet förklarar Nordfält (2007:203) som ”ett kluster av hjärnfunktioner långt ner 
i hjärnan som härstammar från ett tidigt stadium av den mänskliga evolutionen och spelar en 
roll för våra emotioner”. De flesta av de andra sinnesintrycken påverkar hjärnan genom att en 
retning omvandlas till en nervimpuls som når hjärnan medans dofter har direktkontakt med 
hjärnan.  
 
Hörsel 
Ljudet är viktigt för kunden. Oftast hör vi saker hela tiden men mycket fastnar endast i vårt 
undermedvetna. I många butiker spelas musik. Enligt Solomon (2004:56) påverkar ljud en 
människas beteende och han hävdar att lugn och harmonisk musik kan göra kunderna 
avslappnade och stimulerade. Att kunden stimuleras av musik är något Yalchs och 
Spangenberg (1990) instämmer i. De menar att om kunden tycker om musiken som spelas kan 
det innebära att kunden trivs och stannar kvar längre i butiken.  

Känsel 
I en doktorsavhandling framtagen vid Umeå universitet redogör forskaren Birznieks (2003) 
för hur människan genom beröring med sina händer bildar sig uppfattningar om ett objekt. 
Vidare hävdar Birznieks att känseln i fingertopparna har en stark kraft att styra en människas 
uppfattning om en produkt. Genom fingertopparna skickas signaler till hjärnan där dessa 
tolkas. Den uppfattning som skapas i hjärnan hos en person blir lätt manipulerad av hur 
objektet känns skriver Birznieks. Beroende hur en produkt upplevs när kunden berör den är 
enligt Solomon (2004:57) starkt förknippat med kvalité. För kvinnor är en generell 
uppfattning att silke ger hög kvalité medan männen ser plagg gjorda utav ylle som 
högkvalitets produkter hävdar Solomon.  

Smak 
En människas smaksinne aktiveras när saker kommer i kontakt med munnen. När en person 
äter något kan känslor väckas som förknippas med denna smak vilket kan identifiera ett nytt 
behov skriver Solomon (2004:58). Detta sinne kommer vi inte lägga stor vikt vid då vi anser 
att den inte är relevant för vår studie. 

Syn 
Genom synen upplevs färger och det är något som starkt påverkar kundens sinnen. Rött och 
blått är två färger som Solomon (2004:50) påstår kan ha direkt inverkan på våra känslor. 
Solomon tar även upp fenomenet att olika kulturer uppfattar saker olika och exemplifierar 
med att i vissa delar av värden förknippas svart med sorg. Även synen hos könen skiljer sig 
biologiskt åt då kvinnor tenderar att se färger tydligare än vad männen gör. Detta anses vara 
en bidragande orsak till varför kvinnor uppskattar klara och ljusa färger, hävdar Solomon. 
Liksom resten av människokroppen åldras ögat skriver Solomon (2004:51) och därför spelar 
kundens ålder in i färgvalet. Den äldre kunden uppfattar färger med en mer gulaktig ton vilket 
påverkar dem till att välja mer vita och ljusa produkter menar Solomon.  

3.3.3. Utvärdering av alternativ 
Innan kunden fattar det slutliga köpbeslutet utvärderas all information. Av 
informationssökningen har ett flertal alternativ uppkommit som kunden utvärderar enligt sina 
egna preferenser. Liksom kläder generellt, gestaltas även underkläder av många olika 
egenskaper. Kunden bestämmer vilka kriterier som är viktigast hos produkten för att fylla det 
identifierade behovet och alternativen utvärderas därefter enligt dessa. Även vid utvärdering 
av alternativ börjar kunden söka i sitt minne efter exempelvis varumärken som är tänkbara för 
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att tillfredställa ett specifikt behov. Solomon anser att det är viktigt att ett varumärke finns i 
kundens medvetenhet innan externa källor påverkar så länge uppfattningen är positiv.  
 
Enligt Engel, Blackwell & Miniard (2006:) är det inte endast kriterier som tillfredställer 
kundens behov som har störst betydelse, utan de pratar även om så kallade salienta attribut. 
”Salienta attribut är de attribut som har störst påverkan på inköpsbeslutet”, Dahlén & Lange 
(2003:242). De salienta attributen är mer framträdande och det är dessa som först kommer till 
en kunds tankar om en produkts karaktär efterfrågas.  

3.3.4. Köpbeslutet 
Det slutliga köpbeslutet bygger på det behov kunden upplevt samt den information som nått 
fram och utvärderats enligt kundens preferenser. Enligt Kotler (2005:284) finns det dock två 
faktorer som kan påverka beslutet att inte välja den tilltänkta produkten. Det första kan vara 
att någon annans uppfattning och attityd driver kunden till att välja bort en produkt som 
egentligen matchade behovet bäst. Detta beror också på hur stark inverkan den personen har 
på kunden och om den överstiger det som motiverar kunden att välja en specifik produkt 
hävdar Kotler. Författaren nämner också en annan faktor som kan ändra kundens inställning 
till vilken produkt som slutligen väljs och det kan vara oväntade situationer som exempelvis 
förändrad inkomst på grund av sänkta löner eller varsel. Engel, Blackwell & Miniard 
(2006:82) påstår att kunden kan välja bort exempelvis ett märke som i vanliga fall föredragits 
på grund av ett annat liknande märke finns på rea.  

Engel, Blackwell & Miniard (2006:81) väljer att dela upp köpbeslutet i två delar. Den första 
delen är då kunden ska besluta var och hur produkten skall inhandlas. Den andra delen av 
köpbeslutet är det som måste fattas på plats i den utvalda butiken baserat på vilken produkt 
som ska väljas, skriver Engel, Blackwell & Miniard. Butiken påverkar starkt köparens beslut 
och Solomon (2004:345) påstår att kvinnor anser butikens utformning som en av de viktigaste 
påverkande faktorerna när de ska fatta ett beslut. På plats i en butik kan ibland kunden göra 
oplanerade köp. Dessa kan uppstå, enligt Solomon, då kunden känner sig stressad att 
konsumera. Solomon skriver att kunden även kan göra ett oplanerat köp när de ser en produkt 
i butiken som påminner kunden om att denne har ett behov av det. Författaren pratar även om 
impulsköp vilket är då kunden beslutar sig snabbt för att köpa en viss produkt på grund av att 
kunden känt en stark dragning till den. 

3.3.4.1. Kundens attityd  
Även en kunds egna attityder påverkar starkt vilken produkt kunden slutligen köper. Attityder 
är en av de psykologiska faktorerna som Kotler (2005:268) menar har inverkan på 
köpbeslutet. Enligt Kim m.fl. (2002) är personliga värderingar den avgörande faktorn till hur 
en människas attityd formas, vilket i sin tur påverkar köpbeteendet.  Människan har en attityd 
till det mesta och den avspeglar en persons inställning vare sig den är positiv eller negativ till 
ett köp skriver Engel, Blackwell & Miniard (2006:522). En attityd är dock svår att ändra och 
därför är det lättare för ett företag att konstruera produkter som passar den tilltänkta 
kundgruppens inställning skriver Kotler (2005:274).  

3.3.5. Efterköps beteendet 
Vad kunden förväntat sig av en produkt och vad kunden i själva verket upplever när 
produkten används kommer att reflektera kundens tillfredställelse skriver Kotler (2005:258). 
Kotler hävdar även att en utvärdering genomförs angående informationen som kunden fått 
under de tidigare stegen från externa källor. Denna information jämförs med vad den faktiska 
produkten skänkt för nytta till kunden.  
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De lärdommar kunden får genom användning av produkten kommer att påverka köpbeslutet 
vilket Kotler (2005: 274) hävdar är en av de psykologiska faktorerna som påverkar. 

3.3.5.1. Lärdommar 
Enligt Kotler (2005:274) påverkar tidigare erfarenheter vilka framtida köp som en kund 
kommer att göra. Om en kund varit tillfredställd med en produkt av ett visst märke är 
sannolikheten stor att kunden kommer att köpa flera produkter av samma märke hävdar 
Kotler. Dessa lärdomar påstår Kotler är ett samspel mellan en rad olika faktorer som driver 
och stimulerar kunden. Drivet är det som får kunden att handla, det kan exempelvis vara en 
vilja att klättra högre i Maslows behovstrappa medan den produkt som kommer i fokus inger 
stimulans menar Kotler. I sökandet efter denna produkt utsätts kunden för olika signaler som 
denne kan associera till tidigare erfarenheter vilket kan vara exempelvis dofter eller ljud, 
skriver Kotler. Om kundens reaktion på dessa signaler leder till köp och köpet blir 
tillfredställande kommer kunden att köpa igen. Denna process anser Kotler vara viktig för att 
känna till för att kunna skapa en efterfrågan.  

3.4. Positionering och varumärken 
En kund slits mellan många erbjudande, det gäller för en marknadsförare att få dem att välja 
just deras produkt och detta kallas enligt De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh 
(2007:133–134) för positionering. Thornell (2008:32) redogör för en värdetriangel som 
bygger på att en kund har olika preferenser, vilket han delar in i preferenser för produktens 
egenskaper, för kringliggande faktorer i processen till köp eller kundens nytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Thornells resonemang menar han att ett företag måste välja en av dessa faktorer att fokusera 
på i första hand för att bättre och lättare vara kapabel att tillfredställa kundens behov och 
positionera sitt varumärke. Processdelen i triangeln handlar om pris, väljer företaget att lägga 
energi här kommer de, enligt Thornell att rikta sig till en målgrupp som är priskänsliga. 
Vidare beskriver Thornell att produktdelen riktar sig till kunder som prioriterar kvalité och 
vill få ett värde i att använda produkten. Sista delen är den som Thornell beskriver som 
kundnära, det handlar om att utveckla produkter som ger kunderna den bästa lösningen på 
deras problem. I det hela handlar positionering om en medveten process från företagets sida 
att vinna kunder. Medan det i många fall påverkar det undermedvetna hos kunden under 
köpbeslutsprocessen. 

 

Kundnära 

Produkt 

Process 

En förenklad modell, utformad efter 
Tornells (2008:37) modell . 
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Att positionera sin produkt handlar även om att skapa varumärkeskännedom, hävdar 
Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh (2007:51). Författarna utvecklar begreppet 
varumärkeskännedom med att skriva att det handlar om att få kunden att förknippa deras 
varumärke med de egenskaper som företaget valt att inrikta sig på. Detta kan knytas ihop med 
Thornells (2008:32) teori om att rikta in sig på en av de tre delarna i värdetriangeln för att 
lättare skapa en egenskap kunderna kan associera till varumärket. Vidare beskriver Engel, 
Blackwell & Miniard (2006:335) vikten av att kunder får kunskap om vad varumärket står för.  

Butiken 

3.5. Servicelandskapet 
Servicescape (servicelandskap) är framställningen och utseendet av den fysiska omgivningen 
där kunder och företag möts. Begreppet skapades av Bitner (1992) och många studier visar att 
servicelandskapet är betydelsefullt för hur kunder uppfattar ett företag. Butiken och dess miljö 
har en stark effekt på hur kunden uppfattar servicen. Bitner menar med detta att innan köpet 
så letar kunden efter ledtrådar som kan säga något om hur företagets kapacitet och kvalitet är. 
Den fysiska butiksmiljön är rik på sådana ledtrådar och därför kan det vara viktigt för butiken 
att kommunicera företagets image och syfte till sina kunder. Forskning visar på att den fysiska 
inställningen kan påverka kundens ultimata tillfredställelse med servicen. En ståndpunkt som 
Bitner för fram är att den fysiska miljön är en viktig serviceinställning eftersom både kunder 
och anställda upplever butikens miljö. 
 
Servicelandskapet består utav tre element enligt Nguyen (2006), omgivningens förhållande, 
fysisk planering samt dekor och orienteringssignaler. Författaren förklarar att den första 
komponenten, omgivningens förhållanden, är faktorer som ljus, färg, lukt, musik, temperatur 
och buller. Alla dessa faktorer kan ha effekt på en kunds fem sinnen vilket i sin tur påverkar 
deras uppfattning om butiksatmosfären. Den andra komponenten, fysisk planering, förklarar 
Nguyen som en konstruktion och placering av utrustning och möbler i en butik. Den sista 
komponenten, dekor och orienteringssignaler, är synliga symboler som butiken kan använda 
för att skapa en lämplig butiksatmosfär och som leder kunderna runt i butiken under tiden de 
befinner sig där.  
 
Bitner (1992) anser att genom en noggrann och kreativ hantering av servicelanskapet så kan 
företag bidra till att uppnå både externa marknadsföringsmål och interna organisatoriska mål. 

3.6. Exponeringar och dess effekter 
Att exponera produkterna för kunderna är en viktig faktor i butikspromotion menar Dahlén & 
Lange (2003:90). Författarna beskriver exponering som något som handlar om att 
kommunikationen ska vara rätt placerad. Dahlén & Lange (2003:451) anser att företagen 
måste dra uppmärksamhet till just deras varumärke. Genom att exponera varumärken på rätt 
sätt så kan man öka försäljningen och på så vis även butikens omsättning. Exponering kan 
delas in i två huvudgrupper, dessa är enligt Dahlén & Lange hyllexponering och 
specialexponering. Med hyllexponering menar författarna att varumärket ska presenteras på 
sin normala plats i butiken. Varje varumärke har ett antal ”ansikten” i hyllan, det vill säga så 
många förpackningar av varumärket som kunderna kan se när de står vid hyllan. Med 
specialexponering menar Dahlén & Lange (2003:452) extra platser i butiken där varumärket 
presenteras för kunderna. Det kan vara att varumärket får en särskild plats på till exempel ett 
bord. Skyltar som uppmärksammar kunderna på varumärket eller produkten kan också höra 
till specialexponeringar. 
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Dahlén & Lange (2003:452) pointerar att det finns många forskningsresultat på vad 
hyllexponering och specialexponering ger för effekter. Bland annat så har man funnit att om 
man placerar ett varumärke i höjdled, vad det gäller hyllexponering, så påverkar det 
försäljningen av varumärket.  Författarna skriver även att det är bäst att placera varumärket i 
ögonhöjd och att detta kan vara upp till 80 % bättre än att placera varumärket längst ned vid 
golvet. Dahlén & Lange påstår att om butiken flyttar varumärket från hyllan till butiksgolvet, 
till exempel ett bord, så har det åstadkommits volymökningar på 400 %. Författarna fortsätter 
med att den mest effektiva promotionsåtgärden för ökad försäljning är specialexponeringar. 
Nackdelen med specialexponeringar menar Nordfält (2007:71) är att butiken bara kan 
exponera några produkter åt gången och att den kortsiktiga effekten kanske inte blir lika 
märkvärdig, även om det framkommer en effekt på vissa varugrupper. 
  
En välfylld hylla där varorna är framskjutna till hyllkanten menar Nordfält (2007:78) är att 
fronta produkter. Människor handlar gärna varor från en hylla som är välfylld och där de ser 
hela sortimentet. Fast samtidigt så handlar människor även gärna från hyllor där andra 
människor redan har handlat. Detta gör de för att det lockar mer att köpa en vara som någon 
annan redan har handlat. Nordfält pointerar även att fördelen med frontning är att personalen 
kan bedöma om de behöver köpa hem mer av någon produkt om de går runt och frontar.  

3.7. Sambandsexponeringar 
Att exponera produkter tillsammans kan ibland vara väldigt smart. Produktkonstellationer 
kallar Nordfält (2007:86) de varor som köps eller konsumeras tillsammans. För att öka 
försäljningen bland kunderna skall butiken försöka få kunden att köpa fler produkter 
samtidigt. Dahlén & Lange (2003:453) anser att de då är lämpligt att utnyttja sambanden 
mellan produkter inom sortimentet. Produkter som passar bra ihop vid ett 
konsumtionstillfälle, till exempel en bh kan säljas tillsammans med en passande trosa, är 
särskilt lämpligt för sambandspromotion. Författarna fortsätter med att ge några exempel på 
när sambandspromotion kan fungera bra. Bland annat kan butiken exponera 
komplementprodukter till ordinarie pris, bredvid en prisnedsatt produkt. Eller utforma en 
kampanj med paketpris där kunden får en produkt gratis om de köper en viss annan produkt. 
Vill butiken att två varor skall säljas tillsammans så bör de hänga bredvid varandra. 
Människor jämför i första hand produkter som hänger bredvid varandra anser Nordfält 
(2007:101).  

3.8. Butiksatmosfären 
Känslan som en butik lyckas förmedla till en kund och som kunden först tar intryck av 
förklarar Dahlén & Lange (2003:449) som butiksatmosfären. Atmosfären inverkar sedan på 
hur mycket kunden vill handla, hur länge butiksbesöket varar och hur ofta kunden kommer 
tillbaka. Då butiksatmosfär är ett väldigt brett begrepp så menar författarna layout, färg, 
musik, lukt och personal som de mest väsentliga delarna i en atmosfär.  
 
För att skapa långvariga relationer med kunderna så anser Sherman m.fl. (1997) att butikens 
atmosfär och annat som kan främja eller stödja trevliga emotionella reaktioner är allt 
viktigare. Kan butiken bedöma vilka faktorer som bidrar till att skapa en trevlig och behaglig 
eller obehaglig shopping erfarenhet så kan de påverka framtidens strategiska planering. 
Samspelet mellan butikens egenskaper, kundens humör och även dennes köpbeteende anser 
Spies m.fl. (1997) är betydelsefullt. De flesta kunder vet och har erfarenhet av att vissa 
butiker är mer attraktiva än andra och samtidigt framkallar en känsla av välbefinnande 
medans i andra butiker så blir kunden irriterad eller till och med arg. Spies, Hesse & Loesch 
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för även fram att alla kunder vet att de är mer villiga att spendera mer pengar i en butik när de 
har en positiv sinnesstämning.  
 
Dahlén & Lange (2003:449) anser att butikslayouten bör uppfattas av kunden som estetiskt 
tilltalade. Butikens utformning och hur butiken sköts har en stark effekt på kunden och vad 
den kommer att tycka om butiken. Författarna skriver även att det har visat sig att 
uppfattningen om butiken och hur trevlig den är spelar större roll för kundens utvärdering av 
butikens prisvärdhet än vad butikens prisnivå och produktens kvalitet gör. Om butiken skall 
upplevas som exklusiv, förtroendeingivande eller kompetent så anser Dahlén & Lange 
(2003:450) att detaljisten bör tona ned intensiteten i butiken. 
  
Nordfält (2007:134) har studerat Donovan och Rossiters modell. Modellen som kallas M-R-
modellen har fått sitt namn från de två psykologerna Mehrabian och Russel. Donovan och 
Rossiter anpassade modellen till att studera butiksatmosfären. De anser att butiksatmosfären 
är ett antal stimuli som väcker känslor och att dessa känslor påverkar kundens beteende inne i 
butiken. Donovan & Rossiter m.fl. (1994) anser att M-R-modellen är användbar för att 
studera kundens beteende i butiken.   
 
Nordfält (2007:137) tar upp att det finns forskning som visar på att butiksatmosfären påverkar 
kundens beteende i butiken. Det finns en teori som säger att de två känslorna nöjdhet och 
upprymdhet visar hur kunden påverkas i butiken. Nordfält (2007:142) redogör även för 
Kaltcheva & Wetiz studie och deras tankar om att upprymdhet påverkar köpbeteendet olika. 
Två experiment genomfördes och de visade att shoppingmiljön aktiverar upprymdheten. En 
miljö med varmare och intensivare färger eller starkare och snabbare musik ökar graden av 
upprymdhet. Är butiksbesöket av nöjeskaraktär så påverkar upprymdheten känslan av glädje 
positivt medans de påverkar negativt om butiksbesöket är av ”måste-karaktär”.  
 
Nordfält (2007:131) delar upp butiksatmosfären i tre slag: Designfaktorer som till exempel 
kan vara butikens layout, färgval i butiken eller hur butiken skyltar, alltså faktorer som 
kunden kan lägga märke till inne i butiken. Bakgrundsfaktorer som Nordfält (2007:132) 
menar är faktorer som kunden inte oftast tänker på, till exempel dofter, musik och andra ljud. 
Till sist, sociala faktorer som författaren menar är möten mellan säljaren och kunden.  
 

3.9. Designfaktorer 

3.9.1. Butikens layout 
Det är viktigt att bygga upp en butik så att kunden kan ta sig runt i butiken på ett smidigt sätt. 
Nordfält (2007:150) tar upp en studie av forskaren Francis Buttle som ansåg att den som 
arbetar med butikslayout har tre regler att ta hänsyn till och att dessa tre regler var: 
 
”1. Kunder som handlar varor från hela butiksytan handlar mer än kunder som bara handlar 
ur valda regioner av butiken. 
2. Ju längre tid kunderna spenderar i butiken, desto mer handlar de. 
3. Kundtrafiken tenderar att koncentreras längs butikens yttervarv om den inte styrs om av 
butikens layout. Detta kallas ibland för väggshopping.”  
 
Butiken bör placera sina varor efter hur kunderna brukar röra sig runt i butiken. Nordfält 
(2007:161) framhäver att det finns empiriska studier som visar på framgång genom att göra på 
detta sätt. Butikslayouten ska hjälpa kunderna runt i butiken så att de exponeras för stora delar 
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av sortimentet. Nordfält anser att en butik som hjälper kunden att få inspiration och minnas 
sortimentet utan att kunden känner av en påtvingad påverkan är en bra butik.  

3.9.2. Färger 
Färgen är den aspekten som Nordfält (2007:162) anser sätter sin prägel på shoppingmiljön 
mest. Synen är nämligen det sinne som fångar upp mest information från omvärlden och en av 
de perceptuellt tidigaste och informationsrikaste visuella dimensionerna är färgen.  
 
Färgen kan användas för att påverka graden av intensitet i en butik anser Dahlén & Lange 
(2003:450). Varma färger som röd och gul anser författaren är bättre på att attrahera kunder 
medans svala färger som grön och blå är mer positiva, mer attraktiva och mer lugnande än 
varma färger. Dahlén & Lange (2003:450) anser därför att om man vill attrahera kunder till 
butiken så kan butiksexteriören målas i varma färger och att det är en god idé att satsa på att 
måla i svala färger om kunderna ska tycka om interiören och stanna kvar i butiken längre. 
 
Nordfält (2007:171) håller med Dahlén & Lange då han säger att varma färger får mer 
uppmärksamhet medans kalla färger uppskattas mer. Butikens prisvärdhet och sortimentets 
relevans vinner på att måla butiken i kalla färger. Däremot så attraheras ögat av de varma 
färgerna som dock även stör beslutsprocessen. 

3.9.3. Ljus 
Nordfält (2007:168) diskuterar hur ljus påverkar mänskligt beteende och har kommit fram till 
att det påverkar dels genom graden av upprymdhet och dels genom att synbarheten påverkas. 
Nordfält (2007:169) har även studerat Summers och Heberts studie där de testade vilken 
effekt det fick av att variera belysningen i samband med specialexponeringar. Deras idé från 
början var att om de ökade ljusstyrkan så skulle kundernas känsla av upprymdhet öka och 
detta skulle i sin tur öka intresset för exponeringen. Resultaten från Summers och Heberts 
studie är inte helt entydiga. Ingen huvudeffekt uppstod av ljuset för tiden som kunden 
studerade exponering. Däremot så visade det sig att ljuset påverkade om kunderna vidrörde 
och plockade upp produkten. Kundens ålder spelade även in, om kunderna var yngre så var de 
mer uppmärksamma av exponeringen. 

3.9.4. Skyltning 
För att kommunicera med kunderna på ett effektivt sätt så anser Nordfält (2007:175) att det 
går att ta hjälp av skyltar. Då perception kommer före en konceptuell tolkning av skylten så är 
det viktigt att skylten först fångar kundens uppmärksamhet rent perceptuellt. Författarna anser 
att det borde vara att föredra snygga skyltar som blir en kontrast mot bakgrunden och där färg 
och form återkommer för att öka det perceptuella flytet. För att öka effekten ytterligare kan 
butiken använda ett säljande budskap förutom själva priset. Nordfält anser att det finns många 
exempel som visar på att en prissänkning i kombination med något som fångar kundens 
uppmärksamhet är i hög grad effektivt. Sänker butiken priset på en vara så uppkommer ett 
köpmotiv men den behöver uppmärksammas. En skylt är en sådan sak som ger 
uppmärksamhet, men den behöver förenas med ett köpmotiv. En bonuseffekt kan uppnås av 
prissänkningen och skylten tillsammans.  
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3.10. Bakgrundsfaktorer 

3.10.1. Musik  
Musik är en variabel i butiksatmosfären som Dahlén & Lange (2003:450) anser att detaljister 
kan utnyttja för att påverka kundens köpbeteende. Dels så är det tempo och ljudnivå som är de 
aspekter som kan manipuleras. Författarna har uppmärksammat vetenskapliga studier av 
Milliman som visar att musikens tempo påverkas kundens köpbeteende. Nordfält (2007:181) 
tar även upp att musik i en butik kan påverka kundens grad av upprymdhet och även hur 
mycket glädje kunden känner. Författaren anser att detaljisterna kan använda musik för att 
aktivera specifika tankar hos kunderna. 
 
Nordfält (2007:180) tar upp en studie av Patricia Cain Smith och Ross Curnow. Studien 
testade hur musiken påverkade kunderna på hur länge det var i butiken, hur mycket de 
handlade och hur hög volym de tyckte att musiken spelades. Forskarna hade från början trott 
att en hög ljudvolym skulle göra så att kunderna var inne i butiken en kortare tid och även hur 
mycket de handlade. Det forskarna kom fram till var ungefär det de trodde. En hög ljudvolym 
gjorde att kunderna snabbade sig på inne i butiken men att de ändå handlade lika mycket. 
  
Nordfält (2007:186–187) tar även upp två hypoteser, nämligen uppmärksamhetshypotesen 
och minneshjälpshypotesen. Med hjälp av Yalchs och Spangenbergs studie så beskriver 
Nordfält att när en person har roligt så upplevs tiden gå fortare, det vill säga då det spelas 
musik som man gillar. Musik som kunden tycker är bra fångar dennas uppmärksamhet och 
detta gör att kunden glömmer tiden, det går uppmärksamhetshypotesen ut på. Nordfält tar 
även upp minneshjälpshypotesen som Kellaris och Kents utformat och den säger att känd 
musik skapar starkare minnespår. Kunderna minns musiken bättre och därmed upplever de att 
de väntat längre.  

3.10.2. Dofter 
Luktsinnet anser Dahlén & Lange (2003:451) vara ett sinne som har potential att påverka 
shoppare obemärkt just för att det är människors mer primitiva sinnen. Om butiken använder 
dofter i sin marknadsföring så förbättras kundens inställning till butiken på ett flertal punkter 
hävdar Dahlén & Lange, bland annat så tycker de generellt bättre om butiksatmosfären, de 
uppfattar kvaliteten på produkterna och variationen av sortimentet som högre och kundernas 
benägenhet att besöka butiken ökar igen. Däremot förekommer det inga skillnader mellan om 
det är lukt i en butik och om det inte är lukt i en butik avseende en kunds köpintention. 
 
Dofter saknar oftast benämningar och Nordfält (2007:202) skriver att vissa forskare menar att 
detta är ett tecken på att dofter påverkar oss utan att tanken är iblandad. Istället används dofter 
som olika objekt för att beskriva vad något doftar.  
 
Nordfält (2007:203) fortsätter med att det finns stora skillnader i hur en människa påverkas av 
en doft beroende på ålder, kön och även till viss del subjektiva upplevelser. Han tar upp en 
studie av Liu som testade vilka skillnader mellan könen effekter av dofter hade. Graden av 
upprymdhet och avslappning kan påverkas av dofter. Lavendel har nämligen visat sig ha en 
avslappnande inverkan på kvinnor. Doften av lavendel kan minska ledsamhet, ilska och 
aggression.  
 
Vissa studier verkar finna stöd för att kundens beteende kan påverkas indirekt genom dofter 
menar Nordfält (2007:214) och att dofter först påverkar försökspersonernas känslor. Detta är 
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centralt i M-R-modellen och därför ett viktigt ämne. Stämmer detta så är det viktigt att i första 
hand skapa en butiksatmosfär som utstrålar glädje så att kunderna upplever detta.   

3.11. Sociala faktorer 

3.11.1. Personalens påverkan 
Vi nämnde ovan i teorin att Nordfält (2007:132) definierade sociala faktorer som möten 
mellan säljaren och kunden. Det är viktigt att bygga relationer till sina kunder enligt Reynolds 
& Beatty (1999). Kan företagen bygga upp en relation med kunden så får kunden 
tillfredställelse och företagen får tillbaks genom lojalitet från kunderna och att kunden 
fortsätter handla från butiken. Reynolds & Beatty (1998) skriver i sin artikel att studier om 
relationsmarknadsföring på konsumentmarknaden saknas, särskilt studier som visar på 
fördelarna för kunderna genom att ha en långvarig relation med företagen. Däremot så tar de 
sedan upp en undersökning av Gwinner et al. som handlar om att identifiera de fördelar som 
kunderna får från ett serviceförhållande. Det visade sig att fördelarna kan delas upp i tre olika 
typer: förtroende, sociala fördelar och särskild behandling.  

3.11.2. Trängsel 
Nordfält (2007:221) förklarar att graden av trängsel är hur kunden upplever situationen. Det 
finns en del forskare som har studerat hur trängsel påverkar kundbeteendet. Det finns en 
gemensam nämnare bland forskare, nämligen att de tycker att det är skillnad på om det är 
många kunder på en viss yta och om det upplevs som trängsel. 
  
Forskning om trängsel anser Nordfält (2007:225) kan ge oss några konkreta tips. Bland annat 
att kunder påverkas och upplever trängsel som något negativt. Nordfält menar dock att 
detaljisten kan komma förbi problemet. Kunden skall inte se trängsel som något som hör till 
butikens layout.  Därför är det viktigt att butiken är uppbyggd så att layouten minskar risken 
för trängsel. Kundens negativa känslor kan försvinna om de upplever eller känner att de har 
ett val. Butiken kan till exempel skylta med alternativa lösningar för att klara sig undan från 
kritik.  

3.12. Priser 
Nordfält (2007:229) tycker att det ofta ses som en självklarhet att priset är viktig för 
detaljisten. Dock säger han även att det kan vara fel att lägga alltför stor vikt vid priset. Om 
priset upplevs som fel blir kunder missnöjda men upplevs priset som rätt så blir kunderna 
ändå inte extremt nöjda. Nordfält anser att det är oklart hur mycket kunderna egentligen 
lägger märke till priset.  
 
Det är viktigt att veta hur stor kännedom kunderna har om priset anser Nordfält (2007:230). 
Det är nämligen detta som bestämmer hur detaljisten bör arbeta med priserna, till exempel 
vilka ordinariepriser butiken skall ha för att sedan bestämma vilka extrapriser de skall ha. Det 
fanns från början idéer om att kunden hade memorerade referenspriser och att detta till en viss 
del har varit baserat på vad produkten kostade när kunden handlade den senast. Det finns även 
vissa studier som visar på att kunderna faktiskt inte vet vad varorna de köper kostar. 
 
Nordfält (2007: 241-242) tar upp en studie av Wilkinson, Paksoy och Mason. De genomförde 
ett test på fyra artiklar i en livsmedelsbutik. Dessa artiklar testades i en rad möjliga 
kombinationer till exempel självkostnadspris tillsammans med annonsering och 
specialexponering.  Resultatet de fick fram överensstämde med tidigare gjorda studier. 
Specialexponering var den variabel som gav starkast försäljningsökning för alla fyra 
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artiklarna. Prissänkningen påverkade även försäljningen signifikant i alla fallen då de 
jämförde reguljärpris och självkostnadspris. Nordfält (2007:243) skriver att då två 
promotionsåtgärder genomförs samtidigt och då dessa ger större effekt än om åtgärderna 
skulle genomföras var och en för sig så uppstår en interaktionseffekt. Studien av Wilkinson, 
Paksoy och Mason visar att den effekten var vanligast mellan pris och exponering. 
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel så redovisar vi vilken undersökningsmetod vi använde oss av, hur vi gick 
tillväga vid intervjun och när vi skulle hitta våra respondenter. 
 

4.1. Undersökningsmetod  
Vi inledde vår undersökning med en observation i syfte att studera kundens agerande i 
butiken. Genom att studera hur kunderna använde sina sinnen för att söka efter produkter och 
parallellt tolka kundernas ansiktsuttryck försökte vi dra slutsatser på basis av de teorier vi läst 
och på de förkunskaper vi redan besatt. Andersen & Schwencke (1998:106) hävdar att en 
observation är ett bra komplement till en kvalitativ intervju eftersom den skänker studien ett 
mer helhets perspektiv. Vidare anser de att detta kan vara en bra metod då observatören får 
möjlighet att se till vad kunden i själva verket gör och inte bara vad som sägs. Halvorsen 
(1992:83) tycker att en observation kan antingen vara öppen eller dold. Skillnaden är att en 
öppen observation är enligt Halvorsen när fokuspersonen vet att den blir iakttagen medan den 
dolda utförs utan medgivande. Då vi ansåg att undersökningen skulle få bäst utfall om de 
kunder vi betraktade inte visste att de var iakttagna valde vi att göra en dold observation. 
Därför försökte vi på smidigaste sätt följa kunden från det att de klev in i butiken tills att ett 
eventuellt köp genomfördes.  

Vi nämnde i den teoretiska metoden att den kvalitativa ansatsen styr vår studie och själva 
undersökningen kom därför att ske genom kvalitativa intervjuer. Vi var inte ute efter att samla 
in kvantifierbar data utan vi ville snarare gå djupare in på respondenternas känslor och tankar. 
Thomsson (2002:39) kallar de kvalitativa intervjuerna där forskaren tolkar och reflekterar 
över respondentens svar för reflexiva intervjuer. Den kvalitativa intervjun anser Svensson och 
Starrin (1996:56) inte vara formad att följa en viss struktur som en kvantitativ intervju har. I 
den kvalitativa intervjun bör intervjuaren vara mer aktiv i intervjuprocessen för att få med 
viktiga frågor som är centrala för syftet. Därefter måste intervjuarna tolka svaren och 
eventuellt ställa följdfrågor för att gå djupare in på innebörden av respondentens tankar. 
Bryman & Bell (2005:361) menar att vikten vid en kvalitativ intervju skall ligga hos 
respondenten och inte hos forskaren som det gör vid en kvantitativ granskning.  
 
Då vår undersökning karakteriseras av en reflexiv intervju ansåg vi det viktigt att föra en 
dialog med respondenter för att de lättare skulle kunna förklara innebörden i deras svar och 
för att våra tolkningar skulle bli mer korrekta. Däremot utformade vi ett färdigt frågeformulär 
som var baserat på våra teorier för att inte sväva iväg från vår problemformulering. Eftersom 
vi valde att genomföra undersökningen på detta sätt insåg vi betydelsen i att vara väl insatta i 
ämnet. Svensson & Starrin (1996:60) hävdar att förberedelse är viktigt för att göra en bra 
intervju. Vår undersökning kommer även att efterlikna det Bryman & Bell (2005:363) kallar 
för en semi-strukturerad intervju. Bryman & Bell säger att den semi-strukturerade intervjun är 
en form av den kvalitativa intervjun. I den semi-strukturerade intervjun används en så kallad 
intervjuguide. Intervjuguiden är till för att följa studiens syfte och vara säkra på att de 
relevanta delarna forskarna vill beröra tas upp. Bryman & Bell pointerar dock att 
intervjuguiden ska vara flexibel vilket innebär att respondenten fritt ska kunna diskutera sina 
svar. Vidare menar Bryman & Bell att även intervjuaren kan vara anpassningsbar efter 
situationen vilket ger dem möjlighet att ställa frågor utanför intervjuns mall samt utveckla de 
befintliga frågorna.   
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4.2. Intervjuguide 
Vår intervjuguide (bilaga 1) utformades i enlighet med den kvalitativa metoden och därför 
skall frågorna endast ses som ett stöd under själva intervjuerna för att lättare hålla en röd tråd i 
vårt arbete.  Vårt syfte med studien var att titta på vilka faktorer som påverkar kunden vid köp 
av underkläder i dess köpbeslutsprocess. Därför delade vi upp intervjuguiden i två delar, 
kunden och butiken i enlighet med vårt teorikapitel. Vi började med att försöka definiera 
kunden genom att ställa frågor av demografisk art som exempelvis ålder och sysselsättning 
och hur ofta kunden besökt butiken tidigare för att ta reda på om det handlade om ett första 
köp eller om respondenten var en stamkund. Av de teorier vi använt insåg vi att det var 
relevant att undersöka kundens grad av engagemang i köpet. Därefter gick vi översiktligt in på 
positionering för att se vilken betydelse varumärket har i kundens köpbeslutprocess. Under 
denna del av intervjuguiden undersökte vi även närmare de kulturella, sociala och personliga 
faktorerna som enligt teorierna påverkar köpbeslutsprocessen. Den andra delen av 
intervjuguiden behandlade butikens påverkan. Där ställde vi frågor som avspelade kundens 
upplevelse av själva besöket. Vi försökte ta reda på hur viktig butikens atmosfär och designen 
är för att kunden ska handla. Vi ställde frågor kring vad som får kunden att trivas i en butik 
exempelvis personalens betydelse, bakgrundsmusikens inverkan eller organiserade och 
lättillgängliga varor.  

4.3. Urval av respondenter 
I processen att välja vårt urval av respondenter funderade vi dels på vilken population som 
stämde bäst överens med vårt syfte och dels på hur många vi skulle behöva intervjua för att få 
fram ett tillförlitligt svar. Populationen definieras enligt Bryman & Bell (2005:111) som den 
”enhet” av något en forskare väljer att plocka sitt urval från.  
 
Vi begränsade oss till att intervjua sex respondenter då vårt tidsutrymme var relativt tajt.  
Enligt Thomsson (2002:57) är mellan 5-10 personer lagom när en kandidatuppsats skrivs. 
Thomsson skriver dock även att antalet bör bero på vilken frågeställning studien har och hur 
många som egentligen måste inkluderas för att få reda på det forskaren verkligen vill veta. För 
att kunna fokusera på våra intervjuer beslutade vi oss för att endast utföra studien hos en 
återförsäljare (Ingrids Damunderkläder) och därefter låta utfallen styra hur många 
respondenter vi behövde vilket då resulterade i sex stycken personer. 

Då underkläder köps av personer i olika åldrar försökte vi sikta in oss på att fånga både unga, 
medelålders och äldre kvinnor till vår undersökning, då vi anade att svaren kunde skilja dem 
åt.  

4.4. Access 
Då vår studie berörde ett relativt känsligt ämne var vi oroliga att det skulle bli svårt att få 
kunder att ställa upp på en intervju. Valde kunden att medverka var vi fundersamma på hur 
ärligt kunderna skulle svara på just frågor kring deras val av underkläder. Vi märkte dock rätt 
fort att de kunder som valde att ställa upp också var beredda att svara på dessa typer av frågor 
utan att känna sig generade. Vi försökte även utforma frågorna på ett sätt som inte skulle vara 
stötande. Genom våra frågor försökte vi förmedla ett budskap till kunden om att deras svar 
var väldigt betydelsefulla för vår studie i syfte att öka intresset och motivationen hos 
respondenterna. Att få respondenten engagerad i studien är enligt Bryman & Bell (2006:336) 
ett viktigt moment för att få uppriktighet i en intervju. Vi anser att detta fungerade då kunden 
pratade ostört och gärna länge på de flesta frågor vilket gjorde att vi kände ett starkt 
engagemang från dem och därför tycker vi att vi fått en bra access.  



-[ 29 ]- 

 

4.5. Genomförande av undersökningen 
Vi valde att genomföra vår undersökning hos Ingrids Damunderkläder i Umeå då denna butik 
uppfyllde de kriterier vi kände oss behöva för att kunna söka svar till vår problemformulering.  
Kriterierna vi hade var att butiken inte fick vara en extern kedja, den skulle enbart sälja 
damunderkläder och av flera olika varumärken. Ingrids Damunderkläder är en lagom stor 
väletablerad butik med stor variation av märken och bra genomströmning av kunder. Inför 
undersökning gjorde vi ett besök i butiken för att fråga om tillåtelse att få utföra våra 
intervjuer och dessutom skannade vi av butiksmiljön för att bilda oss en uppfattning kring 
möjligheterna att genomföra en intervju relativt ostört där.  Dessutom visade vi butikschefen 
en skiss av vår intervjuguide för att verkligen visa vilket syfte vi hade med studien. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna och observationerna under två dagar, en tisdag och en 
onsdag. Tidpunkten vi valde var från klockan 12:00 till 15:00. Personalen på Ingrids 
Damunderkläder tipsade oss om att genomföra intervjuerna under lunchtid för att det då var 
mest kunder inne i butiken. 
  
Som vi tidigare nämnt delades vår undersökning upp i två delar, först gjordes en observation 
och därefter utförde vi personliga intervjuer med lämpliga kunder. Vi använde oss bara av de 
kunder som genomförde ett köp till vår intervju. Anledning till detta beror dels på vårt syfte, 
att undersöka de faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen, eftersom det gjorde det naturligt 
för oss att fokusera på de kunderna som fattade ett beslut. En annan orsak till att bara fokusera 
på de kunder som genomförde köpet var för att vi i samförstånd med butikschefen på Ingrids 
Damunderkläder bestämde att det skulle vara minst störande för kunderna. Vi ville inte 
påverka eller störa kunderna under själva köpet för att riskera att skrämma iväg dem och 
därför var det bästa sättet att fånga dem efter dem betalat sin produkt. Vi märkte dock tidigt 
att för att kunderna skulle ställa upp på vår intervju var det viktigt att skapa en slags relation 
till kunden innan vi bad om deras medverkan. För att åstadkomma en sådan relation gjorde vi 
saker som exempelvis öppnade dörren och hälsade på dem när de klev in i butiken. För att 
inte förstöra vår observation och avslöja vårt egentliga ärende i butiken låtsades vi inventera 
och undersöka varorna.  

Under observationen försökte vi smälta in i omgivningen på bästa sätt. Då kunderna inte var 
medvetna om att de var observerade var det inte möjligt att filma våra iakttagelser vilket 
Olsson & Sörensen (2007:83) annars menar kan vara en bra metod. Olsson & Sörensen anser 
att en inspelning ger forskaren möjligheten att upptäcka detaljer och tolka observationen på ett 
mer ingående sätt. För att öka noggrannheten i våra observationer valde vi därför att observera 
samma kunder och under tiden föra anteckningar som vi därefter jämförde. Vi utformade 
riktlinjer som vi skulle följa under observationen för att inte glida iväg från vårt syfte. Dessa 
riktlinjer var designade efter stegen i kundens köpbeslutsprocess. 

När kunden lämnade kassan efter ett köp klev vi fram och presenterade oss. Vi informerade 
om vår uppsats och syftet med undersökningen för att göra kunden medveten om vad de gav 
sig in på. Detta gav oss också chansen att ytterligare bygga ett förtroende till kunden, något en 
intervjuare bör lägga stor vikt vid hävdar Andersen & Schwencke (1998:96). Vi beslutade oss 
även för att båda två skulle delta under intervjuerna eftersom vi då kunde hjälpas åt att tolka 
de svar vi fick. För att få bättre ordning och struktur bestämde vi oss även för att en av oss 
skulle ställa frågorna och den andre skulle hjälpa till genom att ställa följdfrågor när det 
behövdes. Dessutom kunde personen som inte ställde frågorna föra anteckningar kring 
kundens beteende, då vårt syfte var att tolka och förstå.  
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Vi var dock medvetna om att respondenterna skulle påverkas av den omkringliggande miljön 
då det inte blev särskilt privat. Detta prövade vi möta genom att hålla en naturlig dialog med 
kunden snarare än en forskande utfrågning. Thomsson (2002:83ff) hävdar att det har 
betydelse var intervjun äger rum. Ärligheten i svaret den intervjuade ger hävdar Thomsson 
beror på hur avslappnad kunden känner sig att prata fritt i omgivningen där intervjun tar plats. 
Vi försökte även utforma frågorna på ett öppet och allmänt sätt för att kunden inte skulle bli 
stött på något vis. 

Att lyssna och försöka få kunden att utveckla och fördjupa sina svar är enligt Andersen och 
Schwencke (1998:96) en central del i en kvalitativ studie. Vi försökte att aktivt lyssna på våra 
respondenter både för att den vi intervjuade skulle känna att det som den sa var viktigt för oss 
och för att intervjuerna skulle bli mer avslappnad. Svensson & Starrin (1996:66) beskriver ett 
aktivt lyssnande som en process där intervjuaren även tolkar respondentens beteende när 
dialogen förs. Med det menar Svensson & Starrin att även kundens tonläge, ansiktsuttryck och 
de undermedvetna gester den intervjuade gör bör tas i beaktning.  

Innan intervjuerna hade vi förberett oss på hur vi skulle bete oss för att intervjuerna skulle gå 
till på smidigaste sätt. Ekholm & Fransson (2006:16) gav oss en bra fingervisning med att 
pointera att även intervjuaren måste tänka på de saker som denne gör förutom att ställa 
frågorna. Ekholm & Fransson (2006:16) skriver att när två människor för en dialog måste det 
ta hänsyn till att det som sägs tolkas genom respektive persons filter, olika personer tolkar 
saker olika. Med detta i bakhuvudet försökte vi ha i åtanke att vårt tonläge och våra så kallade 
gester kunde påverka kunden i sitt svar, därför försökte vi varken låta exalterad eller tveksam 
när vi ställde frågorna. Detta kopplade vi ihop med Svensson & Starrins (1998:96) teori om 
att intervjuaren bör vara väl förberedd genom att verkligen veta i vilket syfte denne gör 
intervjun och att dessutom bör intervjuaren vara inläst på sin intervjuguide för att frågorna 
skall komma naturligt. 

Efter det att vi presenterat oss och vårt syfte för kunden och denne valt att delta, gick vi 
avsides för att kunden inte skulle bli stressad och pressad utav att andra kunder hörde på.  Vi 
började därefter ställa några få frågor där det endast fanns ett svar att ge, så som ålder och 
sysselsättning. Därefter övergick vi till mer öppna frågor vilket gjorde att kunden mer fritt 
kunde diskutera sina svar. Vi upplevde inte några större svårigheter att få kunderna att prata 
för de flesta kom i gång bra och gav mycket nyttig information. Öppna frågor är enligt 
Svensson & Starrin (1996:63) en förutsättning vid en kvalitativ intervju. Svensson & Starrin 
hävdar även att detta inte innebär att frågorna skall vara utan riktning utan det är fortfarande 
viktigt att följa syftet med studien.   

4.6. Bearbetning av intervjuerna 
Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon som vi fått låna från Umeå 
Universitet.  Inspelningen gjorde att intervjun kunde flyta på utan avbrott för anteckningar. 
Dessutom fick vi möjlighet att i lugn och ro lyssna igenom samtalen flera gånger för att få ut 
det bästa från varje kunds svar. Bryman & Bell (2005:374) hävdar dock att en nackdel med att 
spela in en intervju kan vara att vissa personer känner ett obehag av att bli fångade på band. 
Därför fann vi det viktigt att få kunden att förstå att vi använde denna metod endast för att 
underlätta vid intervjutillfället och att ingen annan, förutom vi som utförde studien, skulle 
lyssna på det. Vi intygade också att intervjun skulle gå fortare till skillnad från om vi blev 
tvungna att föra anteckningar, vilket verkade vara det argument som avgjorde ifall 
respondenterna ställde upp eller inte.  
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För att bearbeta de svar vi fått fram av intervjuerna transkriberade vi dem, det vill säga vi 
överförde det muntliga till ord. Bryman & Bell (2005:374) påstår att transkribering är ett bra 
tillvägagångssätt vid genomförandet av en kvalitativ intervju då det ger mer tid för forskaren 
att tolka respondentens svar. Vid transkriberingen använde vi oss av vår intervjuguide som 
mall men kompletterade med de följdfrågor vi ställde. Varje svar analyserades fråga för fråga, 
kund för kund och ord för ord. Detta skrevs sedan ihop till en mer levande berättelse till vårt 
empiriavsnitt där vi också reflekterade över kundens beteende.  

4.7. Granskning av primärkällor 
När vi diskuterade accessen kom vi fram till att vår studie berör ett relativt känsligt ämne. 
Detta kan ha påverkat respondentens grad av ärlighet i sina svar. Vi tycker dock inte att frågor 
kring underkläderna var problemet utan upplevde snarare att i vissa fall svarade kunden efter 
vad de trodde vi var ute efter att få veta. Detta skedde främst då vi frågade om butikens 
påverkan till köp. Många hävdade att de inte reflekterade över butikens utformning i någon 
större grad och därför kan de blivit pressade och stressade att bara svara något. Att 
intervjuerna tog plats i själva butiken kan också riktat deras svar då de kände av närvaron från 
personalen. Generellt tycker vi ändå att intervjuerna med våra respondenter gick bra. Vi 
upplevde ett engagemang från deltagarna och många gånger behövde vi inte ställa följd frågor 
då kunderna berörde flera andra aspekter själva som de ansåg vara relevanta. I de allra flesta 
fall svarade de utförligt på våra frågor. 
 
Respondenterna verkade inte heller störas av att intervjun spelades in. Det faktum att vi 
gjorde intervjuerna ansikte mot ansikte minskade anonymiteten men vi märkte dock inte av 
att någon påverkades. 
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5. Empiri 
 

Nedan presenteras resultatet från observationerna och intervjuerna. 
 
 

5.1. Observationer 
Vår undersökning hade två delar, dels en observationsdel och dels en intervjudel. Det vi 
tydligt såg i observationsdelen var att det finns tre typer av kunder som går in på Ingrids 
Damunderkläder för att handla. Den första kunden är kunden som gärna tittar och provar 
underkläderna själv, utan hjälp från personalen. Det blev oftast inget köp av denna kund. Den 
andra kunden går in i butiken, ser sig omkring och sedan frågar personalen om hjälp för att 
hitta rätt storlek eller få experthjälp. Den sista kunden går rakt fram till kassan utan att ens 
titta sig omkring först, denna kund förväntar sig att få hjälp. I vissa fall går de dock direkt 
fram till kassan för att handla ett presentkort eller hämta ut underkläder som är 
specialbeställda. Oavsett kundtyp kom de flesta kunder ensam till butiken. Vi observerade 
dock att för de allra flesta var det viktigt för kunderna att få experthjälp och att de förväntade 
sig att personalen skulle ta tid att hjälpa dem. Vi såg att de kunder som gick in och inte fick 
hjälp fort oftast gick ut ur butiken utan att köpa några underkläder. Dessa kunder uttryckte ett 
starkt missnöje genom deras ansiktsuttryck. För de kunder som fick hjälp var de mycket nöjda 
och glada och verkade inte känna någon större brådska utan tog god tid på sig för att välja rätt 
produkt.   
 
Av de observationer vi gjorde av kundernas beteende inne i butiken såg vi framförallt att 
många av kunderna gick runt och tittade på sortimentet innan de frågade om hjälp. Dessa 
kunder gjorde först en snabb överblick av sortimentet och därefter valde ett objekt att titta 
närmare på. Kunderna kände och klämde på produkterna. Däremot observerade vi ingen kund 
som varken luktade eller smakade på tyget.  
 
Utifrån våra iakttagelser verkade ingen kund besväras utav musiken. Atmosfären var tillsynes 
harmonisk för kunden och många kunder stannade relativt länge i butiken, enligt våra 
uppskattningar minst tjugo minuter. 
 
Av våra tolkningar såg inte kunderna ut att störas ut av varandra. Butiken var relativt rymlig 
och kundtillförseln lagom vilket gjorde att ingen behövde trängas. Däremot valde många 
kunder i första hand att söka sig till de delar i butiken som inga andra kunder befann sig i just 
då.   

5.2. Intervjuer 
I intervjudelen valde vi att intervjua sex stycken kunder. Vi utgick från vår intervjumall, som 
vi nämnde i den praktiska metoden, men lät ändå kunderna tala fritt. Vi kommer att gå in på 
kunderna var och en för sig och kallar de därför kund 1, kund 2, kund 3 och så vidare.  
 
Kund 1 
Den första kunden var tjugofem år och arbetade som sjuksköterska. Hon hade tidigare handlat 
på Ingrids Damunderkläder många gånger. Hon uppskattade att hon handlade underkläder för 
ungefär tre tusen kronor per år.  
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Då hon skulle handla underkläder var det oftast planerat innan. Den här kvinnan hävdade att 
hon brukade oftast ha ett klart definierat behov av underkläder innan hon gick till Ingrids 
Damunderkläder. Det var inte ofta hon gick in i butiken bara för att titta sig omkring. Däremot 
kunde det bli impulsköp när hon väl var inne i butiken. Hon uppskattade att nästan vid varje 
besök i butiken kom hon ut med mer underkläder än det var planerat. Hon ansåg inte att hon 
var högt engagerad i sitt köp innan hon kom till butiken utan blev snarare det i butiken genom 
att dels själv leta efter underkläder och därefter fråga personalen om hjälp. Hon trodde 
definitivt att hon skulle göra färre och sämre inköp om hon var ute och shoppade när hon var 
hungrig. Eftersom hon ansåg sig bli mer otålig och inte alls orka engagera sig överhuvudtaget 
i sitt köp.  
 
Det var inte vid varje köp som hon frågade personalen om hjälp och detta berodde på att hon 
litade på sina egna kunskaper kring underkläderna. Den här kvinnan hävdade att hon enbart 
handlade underkläder för sin egen skull. Hon sade även att hon inte skulle bli påverkad 
överhuvudtaget om en känd person skulle ha på sig underkläder i en reklam. Hon trodde att 
detta var vanligare för yngre människor 
 
När hon utvärderade de alternativ av underkläder hon kunde välja mellan kände hon mest på 
tyget. Hon ansåg att de viktigaste attributen vid köp av underkläder var storlek och kvalitet 
men hävdade även att färgen spelade roll. Underkläder med starka färger gick bort för henne 
direkt då dessa var alldeles för uppseendeväckande för hennes smak. Hon hade aldrig luktat 
på underkläderna och inte heller haft en tanke på att göra det. Kvinnan skulle inte köpa 
underkläder på grund av att de luktade på ett speciellt sätt, så länge de inte luktade dåligt.  
 
Priset hade minst betydelse för henne vid köp av underkläder och detta berodde på att hon 
hade stor byst och var van att lägga ut mycket pengar för att hitta en produkt med en bra 
passform. Dock ansåg hon att kvalitet var väldigt viktigt och detta mycket på grund av de 
höga priserna som fanns i butiken.   
 
Hon tyckte inte att hon varken hade bra eller dåliga erfarenheter av något speciellt märke i 
butiken även fast hon oftast handlade olika märken varenda gång. Hon handlade underkläder 
efter storleken och vilka underkläder som passade henne istället för att handla efter 
produktens varumärke. Även när vi frågade henne vilket märke som var det första hon tänkte 
på när vi sa lyxunderkläder svarade hon att det inte fanns något speciellt märke som för henne 
var förknippat med lyx. Lyx var för henne att hitta sköna underkläder i rätt storlek.  
 
Det var inte ofta hon tänkte på hur butikslayouten såg ut, det enda hon kunde tänkas reflektera 
över var hur trångt det var i butiken. Hon sa: ”det kan vara jobbigt om det är trångt i butiken, 
fast det är det ju överallt”. Hon hade nämligen med sig barnvagn och tyckte därför att det 
kunde vara extra besvärligt att ta sig runt i butiken om det var trångt. Detta var dock något 
som ändå inte skulle påverka om hon skulle handla på Ingrids Damunderkläder eller inte.  
Hon tyckte att det viktigaste attributet för att trivas i en butik var musik och detta var något 
som hon ofta tänkte på. Hon tror att valet av bakgrundsmusik skulle påverka henne och musik 
som hon tyckte skulle passa in på Ingrids Damunderkläder var lugn och avslappnad musik 
som inte gjorde henne stressad. Hon nämnde att hon aldrig trodde att hon blev påverkad av 
vilka färger butiken hade valt att inreda med och inte heller ansåg hon att det spelade någon 
roll om butiken valt att inreda med varma eller kalla färger.  
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Hon trodde att exponering av produkter var något som hon ofta lade märke till. Speciellt om 
butiken hade lagt ner mycket energi på exponeringen med till exempel en skyltdocka som var 
proffsigt och snygg påklädd och samtidigt hade ljus riktat mot sig. Det hände väldigt ofta att 
hon kom ut med mer produkter än vad det var tänkt att hon skulle köpa, speciellt om butiken 
hade exponerat två komplementprodukter tillsammans. Som vi skrev ovan var det inte många 
gånger hon enbart kom ut med det som var planerat att hon skulle handla. Hon handlade helst 
från en hylla som var välfylld då hon trodde att det skulle vara lättast att hitta produkter i 
hennes storlek då.  
 
Trevlig personal var det som hon tyckte var viktigast i butiken, dels för att hon skulle känna 
att hon vågar fråga om hjälp och även för att hon nästan krävde att det skulle vara bra service i 
en butik som Ingrids Damunderkläder då de har högre priser än till exempel andra kedjor som 
säljer underkläder. Hon skulle aldrig ens fundera på att handla i butiken om personalen var 
otrevlig.  
 
Kund 2 
Den andra kunden vi intervjuade var sjuttio år och pensionär, hon hade tidigare arbetet som 
läkare. Även hon hade handlat på Ingrids Damunderkläder många gånger förut. Eftersom hon 
hade handlat i butiken i många år kom hon inte ihåg hur hon fick reda på att Ingrids 
Damunderkläder fanns. 
 
Denna kund bodde i Lycksele och därför planerade hon alltid sina köp av underkläder efter 
när hon skulle åka till Umeå. När hon väl köpte underkläder var det för att hon verkligen hade 
ett behov av att förnya de gamla produkterna. Hon uppskattade att hon handlade underkläder 
för ungefär femtonhundra kronor per år. Vidare berättade hon att hon nästan alltid handlade 
underkläder utav samma märke och därför kände hon att hon inte behövde vara så engagerad i 
sitt köp. Väl inne i butiken tog hon dock hjälp av säljarna för att få extra tips och råd även fast 
hon oftast visste precis vad hon var ute efter. Hon litade helt enkelt på sitt eget omdöme men 
tyckte det var tillfredställande att någon hjälpte till med att söka efter exempelvis storlekar. 
Den här kvinnan handlade underkläder för sin egen skull och inte för att få uppmärksamhet 
utav någon annan. 
 
Eftersom att hon bodde i Lycksele såg hon alltid till att hon hade ätit innan hon åkte till Umeå 
och därför var sällan hon handlade på fastande mage och kunde inte ge något bra svar på om 
hon trodde att hon gjorde sämre eller färre inköp när hon var hungrig. Däremot kunde hon 
gissa sig till att hon skulle göra sämre inköp om hon var hungrig. 
 
Varumärken som hon hade bra erfarenhet var Abecita och Calida. Hon kunde inte räkna upp 
några varumärken som hon hade dålig erfarenhet av. Detta sa hon själv berodde på att hon 
körde på det säkra före det osäkra och enbart handlade av ovanstående märken. Detta hade 
hon gjort i många år. När vi frågade henne vilket varumärke som hon tänkte på när vi sa 
lyxunderkläder fick vi som var: ”Jag är inte så mycket för lyx. Jag vill ha praktiska 
underkläder som skall vara fräscha, fina och sköna och detta stämmer in på Abecita och 
Calida”.  
 
Hon ansåg att underkläder skulle vara sköna, ha bra kvalitet och ljusa färger för att de skulle 
passa henne. Hon kunde alltså inte bara föra fram ett attribut som hon tyckte var viktigt utan 
hon hade en bestämd åsikt om hur underkläderna skulle se ut och kännas mot kroppen. Därför 
tyckte hon inte utseendet var viktigt bara underkläderna var vita eller hade andra ljusa färger. 
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Hon nämnde flera gånger att hon handlade underkläder för sin egen skull och ansåg att hon 
var för gammal för att handla underkläder för till exempel sin mans skull.  
 
Kunden tyckte att det var viktigt att underkläderna kändes fräscha och kunde därför ibland 
lukta på tyget för att se hur det doftade. Hon hade en stark åsikt om att hon inte blev påverkad 
av någonting när hon handlade underkläder, det spelade ingen roll om en känd människa hade 
gjort reklam för produkten innan. Detta spelade ingen roll för henne då hon ansåg att hon 
handlade underkläder till sig själv och det var henne underkläderna skulle sitta bra på.  
 
Hur butikslayouten såg ut var ingenting som kunden reflekterade över. Hon trodde inte heller 
att butikens utformning påverkade hennes val av köp. Detta trodde hon även berodde på att 
när hon väl var i Umeå för att handla underkläder var inköpen planerade och då spelade de 
ingen roll hur det såg ut i butiken för hon behövde köpa sina underkläder. Av 
butiksatmosfärens attribut kunde hon reflektera över musiken. ”Musik är det värsta som finns. 
Butiker som har musik går jag inte in i”, var något som kunden sa. Dock spelades det musik i 
butiken när hon sa detta men det var inget denna kund reflekterade över. Hon ansåg att det 
skulle vara rofyllt i butiken och hon ansåg att musik var en stressfaktor därför ville hon inte 
att det skulle vara bakgrundsmusik. Hon hade inte tänkt på vilken färg som hon helst ville att 
butiken skulle ha på väggarna men var hon tvungen att välja trodde hon att den varma färgen 
skulle få henne att trivas bättre i butiken. 
 
Kunden reflekterade inte speciellt ofta över hur en vara exponerades. Hon sa att hon inte blev 
påverkad över om butiken exponerade en vara på ett speciellt sätt och därför inte brydde sig 
om detta. Inte heller om hyllan var välfylld eller utplockad spelade någon roll då hon inte tog 
hänsyn till vad någon annan kund handlade. Hon sa att det hände ganska ofta att hon nappade 
på erbjudanden som butiken kom med och därför kom ut med mer varor än det var tänkt från 
början. Däremot var det bara erbjudandena som handlade om hennes favoritmärken som 
spelade någon roll. 
 
Trevlig personal ansåg hon var viktigt i en butik och trodde att det kunde påverka om hon 
kom ut med mer varor än det var tänkt. Om personalen var trevlig och ”serviceminded” kände 
hon att hon kunde ge något tillbaka och då genom att handla mera. Hade personalen varit 
otrevlig hade hon aldrig gått tillbaka till butiken. Kvaliteten på varorna ansåg hon självklart 
viktiga, speciellt när det handlade om dyrare underkläder. Det viktigaste var dock ändå att 
underkläderna var funktionella och att de satt skönt mot kroppen. Priset hade ingen större 
betydelse.  
 
Kund 3 
Denna kvinna var tjugo år och studerade fortfarande på gymnasiet. Hon sa att hon hade 
handlat på Ingrids Damunderkläder förut och att hon brukade göra det eftersom hon hade stor 
byst. Det var hennes mamma som hade tipsat henne om att handla på Ingrids Damunderkläder 
då mamman själv handlade där. Hon sade att hon ungefär spenderade tusen kronor per år på 
underkläder. 
 
Om hon handlade på impuls eller inte berodde lite på. Dock sade hon att det oftast var till 
speciella tillfällen och för att kunna använda andra plagg som hon kände ett behov av att köpa 
nya underkläder. Kunden trodde definitivt att hon gjorde sämre och färre inköp när hon var 
hungrig på grund av att hon blev mer otålig och inte orkade prova lika mycket underkläder då. 
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Hon hävdade dock också att hon inte var så engagerad kring sitt köp av underkläder då hon 
oftast gick in i butiken utan att hon sökt information om produkterna innan. Väl i butiken 
tittade hon först sig omkring för att se om hon hittade något som hon tyckte föll henne i 
smaken. Hon brukade oftast inte ta hjälp av säljaren utan tittade omkring på egenhand. Hon 
litade på sina egna kunskaper kring köpet och det var därför hon inte tog hjälp av någon 
säljare när hon prövade de utvalda produkterna. Den här kvinnan hade dock en vän med sig 
och ansåg att det var bra med ett smakråd även fast hon påstod att när hon handlade 
underkläder handlade hon till sig själv och inte för någon annan. Hon ansåg dock ändå att 
trevlig personal var viktigt just för att kunden skulle känna sig hemma i butiken och känna att 
den törs fråga om vad som helst. Hon skulle inte gå tillbaks till butiken om säljaren någon 
gång varit otrevlig 
 
Hon hade varken bra eller dåliga erfarenhet av något speciellt märke i butiken, hon brukade 
handla det som föll henne i smaken just för tillfället och det som funktionellt passade henne. 
Hon hade inget speciellt märke som hon ansåg var lyxigare än andra märken heller.  
 
Funktionaliteten tyckte hon var ett viktigt attribut jämförde olika underkläder. Färgen tyckte 
hon inte spelade någon roll så länge underkläderna satt som de skulle. Hon ansåg att utseende 
ändå kunde vara viktigt då hon från början drogs till det som såg bra ut och sedan bestämde 
sig för om hon skulle testa underkläderna eller inte. Fast hon sa att hon aldrig skulle köpa 
underkläder om de inte satt bra.  ”När jag handlar underkläder handlar jag för mig själv. Även 
fast jag inte handlar underkläder för till exempel min kille är det viktigt att jag själv känner 
mig fin under, eftersom jag tror detta avspeglar sig på det yttre” sade hon. Den här kvinnan 
hade däremot aldrig tänkt på om underkläderna doftade speciellt då hon inte brukade lukta på 
dem. Däremot sa hon att nya produkter luktade speciellt vilket var tilltalande.  
 
Hon tänkte inte ofta på hur butikslayouten såg ut men tyckte att det var ett plus om det inte 
var rörigt inne i butiken och om storlekarna hängde i rätt ordning. Om det var trångt och 
samtidigt mycket kunder inne i butiken trodde hon att hon inte skulle orka engagera sig att 
hitta rätt storlek. För att hon skulle trivas inne i butiken var det viktigt att musiken passande in 
i butiken. Hon tyckte att lugna favoriter skulle passa bra in på Ingrids Damunderkläder. Hon 
hade aldrig reflekterat över om hon trivdes bäst i en butik med varma eller kalla färger och 
tyckte därför att det var svårt att kommentera detta.  
 
Hade en vara exponerats på ett bra sätt hade hon självklart blivit nyfiken och tittat vad det var 
för något. Ibland hände det att hon nappade på erbjudanden som butiken lämnade men det 
berodde alldeles på vad hon var i behov av. Hon föredrog hellre en välfylld hylla än en 
utplockad då hon tyckte att det kunde vara svårt att hitta underkläder i sin storlek.  
 
Kunden tyckte att det var viktigt att underkläderna hon köpte hade bra kvalitet och det var 
detta attribut som hon tyckte var viktigast om hon var tvungen att välja ett. Hon köpte hellre 
lite dyrare underkläder som hade bättre kvalitet än billiga underkläder som går sönder efter 
några användningar, därför ansåg hon att priset inte spelade någon större roll. 
 
Kund 4 
Den fjärde kunden som vi intervjuade var femtiofem år och jobbade som sjuksköterska. Det 
var första gången som hon handlade på Ingrids Damunderkläder och detta berodde på att hon 
inte var ifrån Umeå. Det var hennes vänner som tipsade henne att gå till Ingrids 
Damunderkläder för att handla. Hon uppskattade att hon handlade underkläder för sexhundra 
kronor per år. ”Jag handlar hellre kvalitet än kvantitet” påstod hon. 
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Den här kvinnan påstod att hon planerade sina inköp och detta trodde hon berodde på att hon 
var väldigt planerande som person. Hon behövde aldrig vara orolig för att hon handlade sämre 
när hon var hungrig på grund av att hon alltid gjorde en nota på vad hon skulle handla innan 
hon gick hemifrån och denna nota följde hon till punkt och pricka. Hon handlade aldrig 
underkläder på impuls utan såg först efter om hon behövde köpa något nytt. Hon ansåg att hon 
var ganska engagerad när hon skulle köpa underkläder eftersom hon tittade upp innan hon 
kom till en butik vad hon behövde för något och vad som fanns på marknaden. Inne i butiken 
litade hon på sina egna kunskaper men brukade ofta fråga om hjälp. I det här fallet frågade 
hon personalen om råd eftersom det var första gången som hon var inne i butiken. Hon 
uppskattade om säljarna var på hugget då hon gillade serviceinriktad personal som var villig 
att hjälpa till. Hon ansåg att det lättare blev ett köp då. ”Säljarna skall ha ögonkontakt och 
fråga vad kunden är ute efter, jag har större krav på specialbutiker som jag anser Ingrids 
Damunderkläder är”. När hon handlade underkläder handlade hon underkläder till sig själv. 
Hon trodde att hon blev mer påverkad av att handla för någon annan när hon var yngre.  
 
I och med att hon inte hade varit inne på Ingrids Damunderkläder förut var det svårt för henne 
att svara på frågorna om det var något varumärke som hon hade bra eller dåliga erfarenheter 
av. Dock poängterade hon att hon inte var märkesberoende när det gällde köp av underkläder 
men att hon kunde vara kräsen. Hon tog det som kändes bekvämt och passade bra mot 
kroppen. När vi frågade om vilket underklädesmärke som var lyx för henne fick vi Triumph 
som svar. 
 
Kunden ansåg att det väsentligaste med underkläderna var att de hade bra passform, hon 
tyckte att det var viktigt att de satt bra. Funktionen och utseendet struntade hon nästan helt 
och hållet i, så länge inte underkläderna var fula. Färgen sa hon hade större betydelse förut, nu 
ville hon endast att den skulle vara diskret och inte lysa igenom kläderna.  
 
Hon brukade fundera på vad tyget luktade ganska ofta men detta berodde på att hon hade varit 
med i debatten om att det kunde vara olika saker i tyget. Hon skulle aldrig välja underkläder 
efter hur den doftade utan skulle då hellre köpa ett mjukmedel som doftade gott att tvätta i. 
Hon blev inte påverkad att handla underkläder bara för att en känd person hade på sig 
underkläderna, detta trodde hon påverkade henne mer när hon var yngre.  
 
Det inträffade ganska ofta att hon tänkte på hur butikslayouten såg ut, ”det ska vara trevligt 
upphängt och det skall vara ordning och reda i butiken”. Om butiken var trång och det skulle 
vara mycket människor i butiken trodde hon att hon skulle dra sig undan och komma tillbaks 
vid ett senare tillfälle. Av vilket attribut som var viktigast för henne för att trivas i butiken 
svarade hon ljuset. Det skall vara ordentligt upplyst både i butiken och i provhytten. Musiken 
ansåg hon spelade större roll när hon var yngre, nu hade den ingen effekt alls. Hon hade inte 
alls reflekterat över vilken färg Ingrids Damunderkläder hade på väggarna och detta trodde 
hon inte heller spelade någon roll för hur hon skulle trivas i butiken.  
 
När vi frågade henne hur ofta hon tänkte på att en vara exponerades svarade hon: ”Svår fråga. 
Jag skulle definitivt gå fram och titta om butiken hade exponerat en vara på till exempel ett 
bord. Det är sådant som ögonen söker sig till.” Hon brukar däremot inte bli påverkad om 
butiken har några speciella erbjudanden men även detta trodde hon berodde på att hon var 
planerande och endast handlade det hon behövde. Hon blev nyfiken om det var utplockat i en 
hylla, hon kunde till exempel fundera på vad det var för någonting som var så populärt. Hon 
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sa dock att hon var äldre nu och brydde sig därför inte om vad andra kunder handlar vilket 
hon ansåg att människor kunde göra om de var yngre.  
 
Priset på varorna var något som hon tyckte var viktigt men inte så pass viktigt som kvaliteten 
då hon hellre handlade något dyrt som höll i några år. Trevlig personal var något som hon 
tyckte var viktigt och detta har vi tagit upp ovan i texten. Det som hon tyckte var viktigast av 
pris, kvalitet och trevlig personal var kvalitet. 
 
Kund 5 
Den femte personen vi intervjuade var nitton år gammal och studerade på gymnasiet. Hon 
hade handlat någon enstaka gång på Ingrids Damunderkläder och detta inträffade när det var 
något speciellt på gång, som i detta fall hennes kommande studentbal. Det var hennes mamma 
som hade tipsat henne om att gå till Ingrids Damunderkläder för att hitta något fint att ha 
under. Hon uppskattade att hon handlade underkläder för cirka tusen kronor per år.  
 
Hon planerade oftast sina inköp efter om hon behövde handla något nytt till sin 
underklädesgarderob. Hon ansåg att hon inte var speciellt engagerad i sitt köp då hon gick 
direkt in i butiken för att se om det fanns något som tilltalade henne. Om hon var hungrig när 
hon handlade trodde hon att hon skulle bli mer otålig och inte ens orka ta sig tid att prova 
produkterna och därför trodde hon inte att det skulle bli något köp.  
 
Den här kvinnan litade på sina egna kunskaper och handlade underkläder till sig själv när hon 
handlade. Hon skulle heller inte påverkas till att köpa underkläder bara för att en känd person 
gjorde reklam för dem, ”det är mig det ska passa och bara för att en känd person kan ha 
underkläderna så är det inte säker att jag kan ha dem” hävdade hon. Hon ansåg sig inte ta 
hjälp av personalen i någon större utsträckning men tyckte dock att det var viktigt att 
personalen i butiken var trevlig eftersom det påverkade den totala köpglädjen. 
 
Priset var det viktigaste attributet för henne när hon skulle köpa underkläder och detta sa hon 
var för att hon hade begränsad ekonomi när hon var student. Hon skulle till exempel aldrig 
köpa underkläder som kostade sexhundra kronor. Därför var priset prioriterat för henne när 
hon skulle handla underkläder. Just på Ingrids Damunderkläder tyckte hon dock att kvaliteten 
på underkläderna för viktigare än om hon handlade underkläder för drygt hundra kronor på en 
extern kedja. ”Kostar en BH trehundra kronor förväntar jag mig att den ska hålla längre” sa 
hon. 
 
Hon hade varken bra eller dåliga erfarenheter av något varumärke som fanns hos Ingrids 
Damunderkläder. Triumph var hennes svar när vi frågade om vad som var lyx för henne. 
 
Färgen spelade såklart roll beroende på vad hon skulle ha för kläder på sig. Hon hade aldrig 
funderat på hur underkläderna luktade och detta trodde hon inte att hon skulle tänka på i 
framtiden heller.  
 
Det var inte ofta som hon tänkte på hur butikslayouten såg ut. Hon kunde dock reflektera över 
om det var väldigt rörigt i butiken. Hon trodde inte heller att butikens utformning påverkade 
henne. Musik var det attribut som hon trodde påverkade henne mest när hon kom in i butiken 
och även det attributet som var viktigast för att hon skulle trivas i butiken. Hos Ingrids 
Damunderkläder tyckte hon att lugn musik skulle passa in. Hon hade aldrig reflekterat över 
om hon trivdes bäst i en butik med varma eller kalla färger. 
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När vi frågade henne om hur ofta hon tänkte på hur en vara exponerades fram svarade hon att 
hon inte tänkte på det så ofta såvida det inte var en exponering som var uppenbar. Till 
exempel om det var bra skyltat, ljus riktat mot exponering och varorna till exempel låg på ett 
bord. För då blev hon nyfiken och undrade vad det var. Däremot var det inte ofta hon nappade 
på erbjudanden som butiken kom med och detta var på grund av hennes ekonomi som hon 
nämnde tidigare under intervjun. Hon handlade hellre från en hylla som var välfylld då hon 
tyckte det var lättare att hitta rätt storleker då. 
 
Kund 6 
Den sista respondenten vi intervjuade var trettiofem år och arbetade. Hon hade handlat på 
Ingrids Damunderkläder i många år och butiken hittade hon genom bekanta. Hon trivdes med 
att handla hos Ingrids damunderkläder, framförallt för att butiken var väletablerad och hon 
tyckte att de hade stor expertis om underkläder. Den här kvinnan uppskattade att hon handlade 
underkläder för cirka tretusen kronor per år.  
 
Den här kunden handlade, liksom de övriga respondenterna, för att hon känt ett behov av en 
underklädesprodukt. Därför planerade hon oftast sina inköp men poängterade hon att när hon 
väl var inne i butiken även gjorde impulsköp. ”Jag kommer in i butiken och skall ha en BH 
och kommer ut med tre stycken eller kanske två av samma färg”. Hon ansåg att hon var 
engagerad i sitt köp men litade på vad personalen i butiken kunde om underkläder. Hon 
förväntande sig att personalen i butiken skulle vara kunnig då hon gick till en fristående butik. 
Hon trodde dock inte att personalen var lika kunniga om hon gick till en extern kedja. Hennes 
egna kunskaper litade hon inte på till fullo och berättade att hon oftast köper för stort runt om 
och för liten kupa.  
 
Hon trodde definitivt att hon gjorde sämre köp när hon var hungrig eftersom hon blev otålig. 
”Risken kan vara att jag står i provrummet och tänker: Äh jag tar det här, bara jag får komma 
härifrån och äta”. Hon trodde alltså att det var lätt att bestämma sig för att köpa underkläderna 
bara för att hon ville gå därifrån och sedan när hon kom hem upptäckte hon att underkläderna 
inte alls satt som de skulle. Så hon försökte undvika att shoppa helt när hon var hungrig. 
 
För att hon skulle köpa underkläder skulle de fungera praktiskt bra och hon tyckte även att det 
var ett plus om underkläderna var söta. ”Är de både praktiskt bra och söta kan jag tänka mig 
att betala ett högre pris”. Hon tyckte att utseendet var viktigt vid första anblicken för det var 
då hon bestämde sig för om hon skulle prova underkläderna eller inte. Därefter var det viktigt 
att de satt skönt mot kroppen. Skulle de vara snygga men inte sitta bra på henne skulle hon 
inte köpa dem. Hon köpte underkläder först och främst för sin egen skull men hon sa även att 
om hon skaffade en ny pojkvän trodde hon att det skulle påverka hennes vilja att förnya sin 
garderob. ”Sitter en BH bra känns hela alltet bra och detta avspeglar sig på mitt 
självförtroende” hävdade hon. Hon köpte ganska ofta produkter med varumärken hon kände 
väl till. Exempelvis nämnde hon Chantelle som ett märke hon hade bra erfarenhet av och detta 
var även hennes favoritmärkte. Efter Chantelle kom After Eden och Primadonna. Hon hade 
inte dåliga erfarenheter av något märke. Ett märke som var lyx för henne var Primadonna. 
Hon trodde att hon skulle bli påverkad av om en känd person hade på sig underkläder och 
gjorde reklam för dessa märken men däremot visste hon inte i vilken grad. Hon skulle bli mer 
påverkad om det var ett underklädesmärke som hon inte visste så mycket om. Hon trodde att 
detta ökade uppmärksamheten kring ett varumärke men det behövde inte betyda att det ökade 
försäljningen. 
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Hon hade aldrig funderat på om underkläderna doftade på ett speciellt sätt och detta var 
ingenting som skulle påverka hennes köp påstod hon. Hon trodde att om underkläderna 
doftade skulle det bli för mycket dofter med både parfym, deodorant, kroppens egen doft och 
underklädernas doft.  
 
Hon tänkte ofta på hur butikslayouten såg ut. Det var viktigt att det såg trevligt och 
inbjudande ut i butiken. Hon tyckte inte att butiken skulle vara för öppen då hon ville handla 
sina underkläder ifred utan insyn för andra. ”Underkläder är privat och därför handlar jag 
aldrig underkläder i gallerior” hävdar hon men menade samtidigt att butiken inte heller skulle 
vara alldeles för trång. Den här kvinnan trodde att butikens utformning påverkade hennes val 
av underkläder speciellt om butiken exponerade fram varorna på ett speciellt sätt.  
 
Hon tänkte ganska ofta på hur en vara exponerades. ”Är det något som kostar mer och är 
upphängt snyggt med lite skyltar uppmärksammar jag det och undrar varför det hänger där”. 
Det var ganska lätt för henne att nappa på erbjudanden från butiken då hon tyckte att detta var 
en bra service som hon gillade. Hon handlade helst från en hylla som var välfylld för att hon 
tyckte att detta såg trevligare ut och att det var större chans att det fanns en produkt i hennes 
storlek. Däremot trodde hon rent instinktivt att hon gick efter hyllor som var utplockade då 
detta signalerade att andra gillade produkterna och då undrade hon själv vad det var.  
 
Färg och musik var två attribut som var viktiga för att hon skulle trivas i en butik. Hon tyckte 
att det skulle vara en neutral färg på väggarna och att musiken skulle vara lugn men 
uppiggande. Hon trodde att butikens val av bakgrundsmusik kunde påverka henne mycket, till 
exempel om butiken spelade deprimerande musik trodde hon att det var lätt att tänka på något 
dåligt och på det viset komma in i en dålig sinnesstämning. Hon visste att hon trivdes bättre i 
en butik med varma färger på väggarna. 
 
Priset var inte en viktig faktor för henne, huvudsaken för henne var att underkläderna satt bra 
på kroppen. Kvaliteten tyckte hon hade stor betydelse och ville att underkläderna skulle hålla 
länge och tålas att tvättas många gånger. 
 
Personalen i butiken var även viktiga för henne. Skulle hon rangordna vilka de viktigaste 
faktorerna var av kvalité, pris och personal skulle hon välja kvalitet först och därefter trevlig 
personal och sist priset. Fast samtidigt tyckte hon att en kombination var bäst för hon ville inte 
köpa dyra underkläder från en otrevlig personal. 
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6. Analys & Diskussion 
 

I detta avsnitt behandlar vi svaren från det empiriska kapitlet och analyserar och diskuterar 
dem. Samtidigt skall vi koppla svaren till teorierna vi har använt oss av i studien. Analysen 
kommer vi att dela in först i en observationsdel och sedan en intervjudel. 
 

6.1. Analys av observationsdelen 
Enligt teorin söker en kund information både genom interna och externa källor. Solomon 
(2004:297) redogjorde bland annat för att de externa källorna har stor påverkan i kundens 
köpbeslutsprocess. De observationer vi gjorde av kunderna innan de genomförde ett köp 
visade att de externa källorna (i det här fallet butikspersonalen) var i stort sätt avgörande för 
om det blev ett köp eller inte.  
 
I empiri avsnittet exemplifierade vi tre olika typer av kunder: den första, som helt på 
egenhand sökte efter produkter, den andre, som först undersökte sortimentet och därefter 
frågade efter hjälp samt den tredje, som utan att göra några egna reflektioner bad om hjälp. 
Den första kopplingen vi gör är kundens användning av informationskällor. Vi kan därför 
tänka oss att kundtyp ett är en person som litar på de interna källorna och som lägger ett stort 
engagemang i att finna rätt produkt. Att köpet inte blir genomfört knyter vi ihop med Kotlers 
(2005:281) teori om att en shoppingvara kräver mer eftertänksamhet, vilket gör att kunden 
jämför med liknande produkter ute på marknaden. När kunden genomför denna jämförelse 
tror vi att utrymme behövs för att kunden ska få möjlighet att tänka själva och jämföra med 
sina egna kunskaper och erfarenheter beträffande produkten, även om Blackwell, Miniard & 
Engels (2006:81) teorier om kundens utvärdering av alternativ styrs med påverkan av många 
andra.  Detta tror vi är vanligt vid ett köp som sker för första gången, då kunden är rädd för att 
göra ett dåligt köp. Dock tror vi att när kunden är redo för att genomföra ett köp kommer 
denne att ta hjälp av externa källor för att få uppbackning till den kunskap som den själv 
innehar. Detta kopplar vi även till Engel, Blackwell och Miniard (2006:111) som anser att 
kunder som gör ett köp för allra första gången kräver mer information från de externa 
källorna. Vi tror även att denna kundtyp kan vara en kund som bara är ute och nöjesshoppar 
och inte har ett bestämt behov. Enligt Dahlén och Lange (2003:28) är den grundläggande 
faktorn till att ett köp genomförs en identifikation av ett behov. Finns inte behovet hos kunden 
kan det tänkas att personen i fråga inte behöver söka information i samma utsträckning som 
en kund med ett identifierat behov behöver. Kundtyp nummer två tror vi är den vanligaste 
typen. Dels för att under våra observationer förekom denna typ oftast och dels för att vi tolkat 
teorierna på så vis att informationssökningen under köpbeslutsprocessen sker genom ett 
samspel mellan de interna och externa källorna.  Den tredje kundtypen skulle enligt vår 
tolkning av teorierna vara en kund som överhuvudtaget inte litar på sina egna kunskaper och 
erfarenheter. Denna kund påverkas lätt av externa källor som kan vara olika typer av reklamer 
eller andra personers åsikter. Här ser vi även till teorier om kundens självkännedom som 
Engel, Blackwell & Miniard (2006:524) redogjorde för. För den osäkre kunden kan 
exempelvis andras åsikter och preferenser vara viktigare än de egna. Det kan också tänkas att 
kundtyp 3 har stark självkännedom och att denne vet exakt vad den vill ha och vad den söker 
och därför går direkt till exempelvis en expedit för att få varan framplockad. 
 
En annan intressant iakttagelse vi gjorde var att de allra flesta kunderna vi observerade kom 
ensam. Det strider lite mot Solomons (2004:297) teori om att familj och vänner är en extern 
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källa som påverkar mycket vid vilken produkt som väljs. Detta motsäger Myrstens (2007) 
teori om att de flesta köp en kvinna gör, görs tillsammans med andra kvinnor. Vi tror dock att 
underkläder är en så pass personlig produkt och att det inte har en stark koppling till att 
påverkas av olika typer av referensgrupper som Engel, Blackwell & Miniard (2006:522) 
pratar om.  
 
För de kunder som valde att studera sortimentet innan de började utvärdera de olika 
produkterna såg vi klara överensstämmelser med Solomons (2004:49) och Kotlers (2005:268) 
teorier om perception. När kunderna steg in i butiken skannade de av helheten av sortimentet. 
Solomon (2004:50) redogör för att äldre människor oftast föredrar ljusa färger då synen 
förändras med åldern till att uppfatta färger i mer gulaktiga toner. Detta tyckte vi stämde 
överens med kundernas agerande. De äldre damerna gick oftast fram till vita eller beiga 
underkläder medans den yngre kundgruppen valde att titta på mer färgglada eller svarta 
produkter. Gällande alla kunder upptäckte vi att när de fick syn på ett plagg de gillade var 
nästa steg att känna på dem. Enligt Solomon (2004:57) förknippar kunden känslan av tyget 
med kvalité. Solomon påstår också att doft har stor betydelse för kunden i valet av produkt. Vi 
observerade dock ingen som luktade på produkterna men utesluter därför inte att det har 
betydelse. Vi ställer oss högst tveksamma till att en kund skulle välja en trosa som ser fin ut, 
känns skön men doftar illa. Detta diskuterar vi närmare när vi analyserar vår intervjudel. 
 
I vår teoridel tar vi upp hur butiken och dess miljö påverkar kunden. Det vi tydligast kunde se 
som har koppling till teorierna var hur varans exponering påverkade. Dahlén & Lange 
(2003:451) visade på att många studier kommit fram till att en produkt får olika mycket 
uppmärksamhet beroende på vilken höjd den hänger och att det som hänger i kundens 
ögonhöjd säljer bäst. I stort sätt alla kunder vi observerade började med att undersöka just 
dessa varor och vi tyckte oss även kunna se att dessa plagg var de som följde med in i 
provrummen.  

Enligt Dahlén & Lange (2003:449) har butiksatmosfären stor inverkan på hur mycket kunden 
handlar och hur länge butiksbesöket varar. Nordfält (2007:134) beskriver i sin bok Donovan 
och Rossiters modell. Denna modell belyser hur butiksatmosfären påverkar genom ett antal 
stimuli som väcker känslor och att dessa känslor påverkar kundens beteende inne i butiken. 
Enlig Nordfält (2007:132) påverkar butikens layout och färgval i butiken liksom dofter, musik 
och andra ljud inverkar. Till sist nämner Nordfält (2007:132) att möten mellan säljaren och 
kunden påverkar kundens upplevelse. Detta var ibland svårt att göra en observation kring då 
många faktorer påverkar undermedvetet. Vi försökte dock att tolka kundernas ansiktsuttryck 
och av dem att utläsa verkade de flesta harmoniska och nöjda. Nordfält (2007:202) skriver att 
dofter påverkar hur kunden trivs. Vi funderade på om det doftade något speciellt i butiken 
men kom fram till att dofterna var rätt neutrala och tror därför att det i det här fallet inte 
påverkade kundens sinnesstämning i större utsträckning.  Vi noterade dock ingen som 
nynnade med till musiken som spelades i bakgrunden eller visade andra tecken på att den var 
uppmärksammad men och andra sidan var det ingen som såg ut att lida av att det spelades 
musik heller. Vi tror helt enkelt att undermedvetet påverkade musiken kunden på ett positivt 
sätt. De allra flesta kunderna stannade en längre stund i butiken vilket vi tycker är ett tecken 
på att de trivdes. Av detta ser vi även en sammankoppling till Myrstens (2007) teori kring 
varför mestadels den kvinnliga kunden stannar längre i en butik. Myrsten menade att om alla 
omkringliggande faktorer stämde överens med vad kvinnan behöver för att trivas, stannade 
den kvinnliga kunden relativt länge i butiken då hon gärna vill njuta av sin shopping. Myrsten 
beskrev bland annat en faktor som tydligt påverkar just den kvinnliga kunden negativt och det 
var trängsel. Av vår observation kan vi inte påstå att någon blev särskilt påverkad av trängsel 
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då det inte var fullt med kunder i butiken. Dock gjorde vi en intressant iakttagelse, att oftast 
valde kunderna att gå till delar av butiken som var relativt tom och undvek därmed att gå till 
hyllor där andra kunder redan stod. Denna observation tycker vi kan sammankopplas till 
Myrstens (2007) teori om att kvinnor inte gillar trängsel.  

Vad gäller val av varumärken visade ingen av kunderna tecken på att intressera sig mer för ett 
specifikt varumärke. De allra flesta började undersöka underkläderna i den inledande delen av 
butiken och arbetade sig inåt, ingen kund efterfrågade heller ett specifikt märke under den tid 
vi gjorde våra observationer. Vilket vi, så här långt i vår undersökning kan konstatera talar 
emot Pelsmacker, Geuens & Van den Berghs (2007:51) teori om vikten att skapa kännedom 
kring varumärket för att positionera sig gentemot konkurrenterna. 

6.2. Analys av intervjudelen 

6.2.1. Kartläggning av kunden 
Respondenterna som vi intervjuade var mellan nitton och sjuttio år. Anledningen till att vi 
valde att fråga respondenterna om deras ålder var för att vi ville analysera om åldern spelade 
någon roll för vilka svar de angav. Vi fick en väldigt stor spridning i ålder vilket vi tyckte var 
bra eftersom vi då fick möjligheten att studera hur olika faktorer påverkade beroende på 
vilken åldersgrupp kunderna befann sig i. Solomon (2004:9ff) skriver att det faktiskt kan vara 
stor skillnad på vad personer i olika livsstadier efterfrågar. Vi såg dock inte så stora skillnader 
beroende på ålder som vi trott men några lyckades vi lokalisera och det som utmärkte sig 
tydligast var att de yngre kunderna var mer priskänsliga. Detta tror vi även kan kopplas till 
teorin om att kundens sysselsättning påverkar köpbeslutsprocessen vilket Solomon (2004:9ff) 
hävdade.  
 
Från början trodde vi att det skulle vara svårt att få tag på respondenter som var under 
trettiofem år till denna studie. Inte för att de personer som var under trettiofem år valt att avstå 
från att ställa upp på en intervju utan snarare för att vi hade förutfattade meningar om att det 
bara var kvinnor över trettiofem år som handlade på Ingrids Damunderkläder. Dessa 
förutfattade meningar kommer ifrån våra förkunskaper som säger att de flesta varumärken 
som finns hos Ingrids Damunderkläder riktar sig till kvinnor med åldern trettiofem år och 
uppåt.  

6.2.2. Behovsidentifikationsfasen 
Vår studie visade att de grundläggande behoven som 
exempelvis hunger måste enligt våra respondenter var 
tillfredställt för att de skall motiveras till att shoppa 
underkläder. Detta bekräftar Kotlers (2005:281) redogörelse 
av Maslows behovstrappa som går ut på att människan måste 
tillfredställa de fysiologiska behoven innan de kan 
tillfredställa de psykologiska behoven. Vad som motiverade 
kunderna till att köpa underkläder verkade vara ett driv av att 
förnya sin garderob. Vi tolkade att de äldre kvinnorna köpte 
nya underkläder eftersom de gamla blivit utslitna medan de 
yngre kvinnorna köpte nya varor för att de var i behov av 
produktens funktion. Detta anser vi dock vara ytterligare en 
faktor, förutom priset som hänger ihop med Solomons 
(2004:9ff) teorier om att kundens olika livsstadier påverkar i köpet. 
 



-[ 44 ]- 

 

Vidare insåg vi att för de kunder vi intervjuade var det oftast denne själv som var den 
drivande faktorn till ett köp. För de yngre kunderna verkade dock mammor inneha den roll 
som Kotler (2005:262) och Rowley (1997) kallade för initiativtagaren eftersom de 
rekommenderat butiken och dess produkter för döttrarna, vilket kan ha grundat deras behov.  
 
I vår undersökning var alla respondenterna överens om att de handlade underkläder till sig 
själva och inte för någon annans skull. En av respondenterna sade dock att om hon träffade 
någon ny pojkvän kunde det motivera henne till att vilja förnya sin garderob för att göra sig 
fin för killen. Vi tror att om så är fallet kan utseendet helt plötsligt bli den viktigaste faktorn 
vid köp av underkläder medans till exempel kvalitet faller bakåt och inte är lika viktig längre. 
Detta kan vi koppla till Dahléns & Langes (2003:28) teori där de diskuterar att ett behov kan 
uppstå genom att en produkt kan ge möjlighet att ta kunden från det nuvarande tillståndet till 
ett mer idealiskt tillstånd.   

6.2.3. Informationssökningsfasen  
Två av de personer vi intervjuade tog inte hjälp av säljarna vid val av produkt, dessa två var 
de yngsta respondenterna. Detta tror vi kan bero på att som ung finns det mer osäkerhet än 
vad det finns hos en äldre människa och då kanske de känner att de inte vill visa sig 
halvnaken för en främmande person. Vi har dock inte hittat någon teori om detta utan det är 
endast egna tankar och reflektioner men vi skulle kunna tänka oss att det är sammankopplat 
med kundens självkänsla som Engel, Blackwell & Miniard (2006:525) redogör för.  
 

         
 

Som vi nämnde under behovsidentifikationen påverkades de yngre kunderna av deras 
mammor och det kan även tänkas att mammorna även påverkar valet. För vissa kan mammas 
värderingar vara mest betydande något som Engel, Blackwell & Miniard (2006:432) bekräftar 
genom deras teorier kring olika typer av referensgrupper. Av den inledande observationen vi 
utförde såg vi att de yngre kvinnorna oftast hade med sig en vän. Detta tror vi också hade en 
bidragande orsak till varför dessa kvinnor inte tog personalen till hjälp i samma utsträckning 
som de äldre kvinnorna gjorde. Detta skulle bekräfta Myrstens (2007) teori om att kvinnor 
gärna shoppar tillsammans och det är då de flesta köp genomförs. Denna teori stämde dock 
inte överens med övriga personer som deltog i vår studie. Det tror vi kan ha att göra med att 
de äldre kvinnorna gång på gång hävdade att de inte köper underkläder för att få 
uppmärksamhet från andra utan de är relativt säkra på vad de själv ville ha.  
 
Myrsten (2007) tar upp i sin artikel att kvinnor vill veta vad de handlar och vill vara säkra på 
sin sak innan de tar ett beslut och därför läser de noga på om produkten innan. Två av 
respondenterna bekräftade denna teori eftersom de ansåg att de var engagerade i sitt köp redan 
innan de gick till butiken. Däremot sa tre av respondenterna att de inte ansåg sig var speciellt 
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engagerade i sitt köp innan de gick in i butiken. Vi iakttog dock att när dessa tre respondenter 
väl var inne i butiken blev de engagerade av vad de skulle köpa. Detta tycker vi stämmer 
överens med Kotlers (2005:281) teori om att det behövs olika mycket informationssökning 
och engagemang beroende på vilken typ av vara det är som skall konsumeras. Vi tolkar detta 
som att underkläder är en produktgrupp där det krävs ett lagom starkt engagemang. Den sjätte 
respondenten hävdade att denne inte längre behövde engagera sig i någon större utsträckning 
eftersom hon alltid köpte ett märke hon väl kände till, vilket vi kopplar till De Pelsmackers, 
Geuens & Van den Berghs (2007:133–134) teorier om att kunna positionera sin vara på rätt 
sätt. I det här fallet hade tydligen detta varumärke lyckats förmedla det attribut som kunden 
sökte för att finna tillfredställelse. 
 
De flesta av respondenterna var överens om de planerar sina inköp av underkläder. Alla av 
respondenterna var i alla fall överens om att de brukar känna efter först om det är något de 
skulle behöva byta ut i sin underklädesgarderob. Två av respondenterna svarade att 
anledningen till att de planerade sina inköp berodde på att de var bosatta utanför staden. En av 
svarspersonerna sa att det ofta var planerat innan besöket i butiken men att det blev impulsköp 
när hon väl var i butiken. Solomon (2004:345) skriver att oplanerade inköp kan uppstå när 
kunden befinner sig inne i butiken, då butiksmiljön kan ha en stressande påverkan. Solomon 
skriver även att kunden kan göra impulsinköp om den ser någon vara i butiken som påminner 
om att kunden har ett behov som skulle täckas av denna produkt. Solomon beskriver 
impulsköp som en vara som kunden snabbt beslutar sig för att köpa, på grund av att den 
känner en stark dragningskraft till den produkten. Vilket vi också tror kan påverkas utav 
personalens service. 
 
Vi frågade respondenterna om de hade bra erfarenhet och dålig erfarenhet av något speciellt 
märke inne på Ingrids Damunderkläder. Solomon (2004:297) tar upp interna källor och det är 
information som kan hittas i en kunds egen minnesbas. Denna minnesbas bygger på saker 
kunderna har hört eller deras tidigare erfarenheter av något specifikt köp. Hur mycket kunden 
vågar lita på de interna källorna beror på hur tillfredställd kunden är med tidigare köp. Fyra av 
respondenterna hade dock inte något speciellt märke som de hade bättre erfarenhet av men 
ingen av respondenterna hade dålig erfarenhet av något varumärke. Att ingen av kunderna 
hade dålig erfarenhet av något märke kan till exempel bero på att de fått bra service i butiken 
av personalen så att de aldrig behövt gå hem och känna sig missnöjda. En av respondenterna 
svarade att hon hade bra erfarenhet av Abecita och Calida och att det var dessa varumärken 
som hon alltid handlade och detta stämmer väl överens med vad Solomon tog upp om de 
interna källornas betydelse. Denna respondent litar alltså på sina interna källor och fortsätter 
att köpa samma märke. Kundens tidigare erfarenheter med ett specifikt märke kopplas till en 
av de psykologiska faktorerna, som Kotler (2005:274) redogjorde för, nämligen lärdomar. Vi 
anser av de tolkningar vi gjort utifrån kundernas svar att tidigare erfarenheter påverkar i allra 
högsta grad. 
 
Lukt är ett av kundens fem sinnen och ligger under perception. Perception handlar enligt 
Kotler (2005:268) om att samla, organisera och tolka information. Han hävdar även att lukten 
kan göra så att människor uppfattar en produkt på olika sätt. Alla respondenterna vi 
intervjuande, förutom en, hade aldrig funderat på om underkläderna luktade något speciellt. 
Anledningen till att en av svarspersonerna funderade på vad underkläderna luktade var på 
grund av att hon varit med i debatten om att det kunde finnas olika saker i tyget som 
utsöndrade dofter. Vi trodde att svarspersonerna skulle svara att de inte hade funderat på om 
underkläderna luktade något speciellt på grund av att vi anser att det inte är så vanligt att ställa 
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sig och lukta på tyg. Inte lika vanligt som det är att ställa sig och lukta på till exempel ett te. 
Solomon (2004:54) diskuterade att inom textilbranschen håller de på att utveckla tyger med 
doftande mikrokapslar. Detta skulle dock inte påverka våra respondenter till att köpa en vara. 
En av respondenterna tyckte att det skulle bli alldeles för mycket dofter om underkläderna 
luktade på grund av att hon använde både deodorant och parfym, plus att hon tyckte att 
kroppslukten också doftade. Dock anser vi att man aldrig ska säga aldrig. Hade det kommit 
doftande underkläder på den svenska marknaden redan, så hade kanske utfallet blivit något 
helt annat. 

6.2.4. Alternativutvärderingsfasen 
Respondenterna vi intervjuade hade olika åsikter om vad som var viktigt för dem. Bland annat 
ville de jämföra egenskaper som bra kvalitet, bekvämlighet, pris, produktens egentliga 
funktion samt de storlekar som fanns tillgängliga. Detta svarar mot Kotlers (2005:282) 
diskussion om hur kunderna utvärderar olika attribut innan de 
väljer sin vara. 

Då vi ville veta hur viktigt egentligen utseendet var för 
respondenterna när de utvärderade sina alternativ frågade vi detta 
som en enskild fråga. Kvinnan som var sjuttio år tyckte inte alls 
att utseendet på underkläderna var viktigt, så länge de satt skönt 
mot kroppen och hade ljusa färger. Vi tror att anledningen till att 
kvinnan tyckte att det var viktigt att underkläderna var vita kan 
hänga ihop med, precis som vi skrev ovan i observationsanalysen, 
att ögat uppfattar färger med en gulaktig ton när 
människokroppen åldras. Solomon (2004:50) anser att detta 
påverkar varför äldre människor väljer att handla ljusa produkter. 
De andra respondenterna tyckte ändå att utseendet var viktigt men att det kanske inte var det 
som gjorde köpet i slutändan. En av kvinnorna sa att utseendet var viktigt vid första 
anblicken. Något som vi egentligen tror talar för de flesta kunder då det är genom ögat vi 
känner attraktion av ett plagg vilket därefter avgör om vi undersöker produkten närmre.  

6.2.5. Köpbeslutsfasen 
Andra människors åsikter och attityder påverkar starkt kundens slutliga beslut. Till exempel 
tar Kotler (2005:260) upp kända personer som kunden kan identifiera sig och att dessa kan 
påverka vad en kund konsumerar. Fem av våra respondenter trodde inte att de skulle bli 
påverkade om en känd person gjorde reklam för underkläder. En av dessa fem trodde att hon 
skulle bli mer påverkad om hon var yngre. Dock var det inte någon av de yngre personerna 
som svarade att de skulle bli påverkade. Kvinnan som var trettiofem år ansåg att hon blev 
påverkad, kanske inte till att köpa produkten, men det skulle i alla fall uppmärksamma henne 
på varumärket. Speciellt om det var ett varumärke som hon inte hade hört så mycket om. Av 
våra egna erfarenheter kan vi dock tänka oss att underklädeskunden inte blir påverkad av 
reklam i någon större utsträckning eftersom det inte finns så mycket reklam om det. Reklam 
för underkläder tror vi kan vara svåra att framställa eftersom det är lätt att de anses sexistiska. 
Kotler (2005:282) hävdar dock att externa källor, som reklam, påverkar kunden dagligen och 
detta inhämtas genom våra sinnen. Anledningen till att respondenterna inte trodde att de 
skulle bli påverkade var för att bara för en känd person kunde ha underkläderna betydde inte 
med säkerhet att dessa underkläder passade för just denne kund. De två äldsta respondenterna 
sa att de trodde att de skulle bli mer påverkade om de var yngre. Engel, Blackwell & Miniard 
(2006:432) hävdar att för vissa kulturer värderas familjen och vännernas åsikt högre än vad 
reklamer och försäljare gör. Detta tycker vi kan vara ganska uppenbart då många känner 
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större tillit till en familjemedlem eller vän än vad man gör till en reklam. Till exempel nämnde 
vi tidigare att tre av våra respondenter hade blivit tipsade av familj eller vänner att besöka 
Ingrids Damunderkläder. För dessa kanske en reklam inte alls gjort någon påverkan. 
 
Kotler (2005:256) säger att kulturella faktorer är något som fostrar vilka grundläggande 
värderingar kunden baserar sina köpbeslut på. Detta stämmer väl överens med de olika svaren 
vi har fått in. Det var i princip ingen kund som tyckte att samma 
faktor var den viktigaste vid köp av underkläder. Kvinnan som 
var nitton år svarade till exempel att hon tyckte att priset och 
färgen var viktigast. Dels påstod hon själv senare under intervjun 
att som student hade hon en begränsad ekonomi. Priset på 
underkläderna visade sig inte vara lika viktigt för en 
inkomsttagare som det är för en student. Vi tror även att unga är 
mer intresserade av färgen på underkläderna än vad äldre 
människor är. Vi upptäckte också att det var viktigt med 
storleken för de storbystadde kvinnorna, detta kan bero på att det 
är svårt att få tag på underkläder i rätt storlek på till exempel en 
vanlig kedja som Hennes & Mauritz. Kvinnor med stor byst får 
räkna med att lägga ut mer pengar på underkläder än vad en 
kvinna med liten byst måste göra.  
 
Det var endast en utav de sex respondenterna som var inne i butiken för första gången. Alla de 
andra hade handlat på Ingrids Damunderkläder tidigare och två av respondenterna hade 
handlat på Ingrids Damunderkläder under många år. Engel, Blackwell & Miniard (2006:81) 
delade upp köpbeslutet i två delar och första delen handlade om att kunden skall besluta var 
och hur produkten skall inhandlas. Den respondenten som handlade på Ingrids 
Damunderkläder för första gången hade fått tips av sina bekanta om att gå till butiken och 
handla. Då hon kände att hon litade på sina vänner gav hon Ingrids Damunderkläder en chans. 
Det var även ytterligare en respondent som hade fått tips av personer i sin omgivning.  Två av 
respondenterna sade sig ha handlat på Ingrids Damunderkläder i så många år så de kom inte 
ens ihåg hur de hade fått reda på att butiken fanns. Två av intervjupersonerna som vi frågade 
hade fått tips av sina mammor om Ingrids Damunderkläder. Både Kotler (2005) och Rowley 
(1997) tar upp att kunden oftast har påverkats av en rad olika faktorer och av olika personer 
när en person tar ett beslut att köpa en produkt. Vi tyckte inte att det var särskilt förvånande 
att de flesta av respondenterna hade handlat på Ingrids Damunderkläder tidigare och brukade 
handla där. Under de två dagar som vi tillbringade i butiken märkte vi att personalen hade stor 
expertis och var mycket hjälpsamma mot sina kunder och dessutom har Ingrids 
Damunderkläder en mängd olika varumärken att välja emellan. 

6.2.6. Butikslayouten 
Servicelandskap skapades av Bitner (1992) och många visar på att servicelandskapet är 
betydande för hur kunderna uppfattar ett företag. Solomon (2004:345) anser att butikens 
utformning är en av de viktigaste påverkande faktorerna när kvinnor skall fatta ett beslut. Tre 
av respondenterna tänkte inte på hur butikens layout såg ut speciellt ofta. De tyckte dock att 
det var viktigt att det inte var för trångt i butiken och att storlekarna hängde i rätt ordning. 
Även fast respondenterna inte tänkte på butikslayouten speciellt ofta så tror vi att de kan tänka 
på det omedvetet, de tyckte till exempel inte om att det var för trångt i en butik. Kommer de 
då in i butiken och det är jätte mycket kunder där så blir det trångt och detta påverkar dem. 
Butikens utformning och hur den sköts anser Dahlén & Lange (2003:449) ha en stark effekt 
på kunden och vad kunden kommer att tycka om butiken. De tre respondenterna som tänkte 
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på hur butikslayouten såg ut tyckte att det var viktigt att layouten såg trevlig och inbjudande 
ut. Myrsten (2007) skriver att det är viktigt att butiken hålls ren för då stannar kvinnan kvar i 
butiken. Hon tar även upp att det är viktigt att skapa en bekväm atmosfär där kvinnorna kan 
trivas tillsammans med sina vänner. Ingrids Damunderkläder anser vi är en perfekt butik för 
att trivas med sina vänner. Detta anser vi för att butiken var liten men ändå inte för trångt, det 
var välordnat och snyggt upphängt och även mysiga provrum. Respondenterna tycker inte 
heller att det skulle vara för öppet i butiken då de ansåg att underkläder skulle de kunna 
shoppa privat. Även detta tyckte vi var bra med Ingrids Damunderkläder då de hade gardiner 
för fönstret. Nordfält (2007:137) diskuterar att butiksatmosfären påverkar kundens beteende 
inne i butiken och att det finns teorier som säger att de två känslorna nöjdhet och upprymdhet 
visar hur kunden påverkas.  
 
Alla respondenterna var överens om att de inte gillade när butiken var trång. Detta stämmer 
väl överens med Myrstens (2007) artikel där hon skriver att kvinnor gillar att ha gott om plats 
runt omkring sig och att kvinnorna känner sig illa till mods om det blir för trångt. Så det är 
viktigt att butiken försöker undvika trånga gångar. Ingrids Damunderkläder är en liten butik 
men även fast den var liten så tyckte inte vi att det var trångt där, i alla fall inte för att vara en 
underklädesbutik. Alla respondenterna trodde att butiken utformning påverkade deras val av 
köp. Eller rättare sagt om det skulle bli något köp överhuvudtaget. Alla respondenterna 
nämnde att de inte ville gå in i en butik som var för trång. Nordfält (2007:225) uppgav att 
trängsel är något som kunderna upplever som negativt. Även detta tyckte vi stämde bra in då 
några av respondenterna nämnde att om det var för trångt och för mycket människor i butiken 
så skulle de inte ens orka engagera sig att leta efter underkläder överhuvudtaget. De skulle då 
dra sig tillbaks och handla vid ett senare tillfälle. Nordfält (2007:22) nämnde att det var 
viktigt att kunderna inte såg trängsel som ett resultat av butikens layout. Då kunderna verkade 
vara nöjda över Ingrids Damunderkläder överlag och ingen av kunderna nämnde att de tyckte 
att just Ingrids Damunderkläder var för trångt så anser vi att de inte såg trängsel som ett 
resultat av butikens layout. 
 

      

6.2.7. Viktiga bakgrundsattribut 
Vi ville veta vilket attribut av färg, musik, doft och ljus som var viktigast för respondenterna 
för att de skulle trivas i en butik. Nordfält (2007:137) diskuterar att butiksatmosfären påverkar 
kundens beteende i butiken. Nordfält (2007:142) säger även att en miljö med varmare och 
intensivare färger eller starkare och snabbare musik ökar graden av upprymdhet. Vi ville veta 
dels vilken av dessa attribut som de tyckte var viktigt och även varför. Fyra av respondenterna 
tyckte att musiken var det viktigaste attributet. Dahlén & Lange (2003:450) anser att musik är 
en variabel som kan påverka kundens köpbeteende och att musikens tempo även kan påverka 
köpbeteendet. En av respondenterna som tyckte att musik var viktigast var på grund av att hon 
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inte ville att det skulle spelas musik överhuvudtaget. Musik var det värsta hon visste på grund 
av att hon blev stressad av musiken och anledningen till att hon blev stressad trodde hon 
berodde på sin ålder. Vi kan förstå att hon blir stressad över att gå in i en butik med hög 
bakgrundsmusik och vi tror att ljudnivån kan vara anledningen till att hon har så dåliga 
minnen av bakgrundsmusik. Nordfält (2007:180) tog som sagt upp en studie av Patricia Cain 
Smith och Ross Curnow. Den studien gick ut på att testa hur musiken påverkade tiden som 
kunderna tog på sig inne i butiken, hur mycket de handlade och hur hög volym musiken 
spelades. Från början så antog forskarna att ljudvolymen påverkade på så sätt att en hög 
ljudvolym skulle minska tiden kunderna var inne i butiken och även då hur mycket de 
handlade. Dock visade det sig att en hög ljudvolym förvisso innebar att kunden snabbade sig 
men att den ändå handlade lika mycket. Respondenten som inte gillade bakgrundsmusik 
berättade att om hon skulle gå in i en butik så ville hon att den skulle vara lugn och rofylld 
och detta höll alla andra respondenter med om också. Solomon (2004:56) säger att lugn och 
harmonisk musik kan göra en kund mer avslappnad och stimulerad och att detta påverkar i sin 
tur kundernas beteende i butiken. Alla respondenterna var som sagt överens om att det skulle 
spelas lugn och rofylld musik inne på Ingrids Damunderkläder och anledningen till att de 
tyckte på detta sätt kan vara för att underkläder är intimt som skall handlas i en rofylld och 
stimulerande miljö. Även vi höll med om att det spelades lugn och rofylld musik inne på 
Ingrids Damunderkläder och det var verkligen bakgrundsmusik som inte spelades högt 
överhuvudtaget. En av respondenterna ville inte att musiken skulle vara deprimerad bara för 
att den var lugn på grund av att hon trodde att det var lätt att komma in i en dålig 
sinnesstämning om kunden till exempel mådde psykiskt dåligt just då. Detta hänger ihop med 
Nordfält (2007:181) tankar om att musik kan påverka kundens grad av upprymdhet och även 
hur mycket glädje kunden känner. Därför är det viktigt att Ingrids Damunderkläder inte spelar 
alldeles för lugn och deprimerande musik för kunderna ska ändå bli glada när de är inne i 
butiken.  
 
 En av respondenterna tyckte att musiken var viktigt men att de ändå kom i andra hand då hon 
tyckte att färgen i butiken var viktigast. Hon ville helst att det skulle vara neutrala färger i 
butiken och var säker på att hon trivdes bäst i en butik med varma färger. Alla andra 
respondenter hade aldrig reflekterar över vilken färg som gjorde att de skulle trivas bäst i 
butiken och tyckte därför att det var svårt att svara på frågan vi ställde, om de trodde att de 
trivdes bäst i en butik med varma eller kalla färger. Detta tyckte vi var konstigt då Nordfält 
(2007:162) anser att färgen är den aspekten som sätter sin prägel på shoppingmiljön mest.  
Som vi skrev ovan så säger Nordfält (2007:142) att en butik med varmare och intensivare 
färger påverkar graden av upprymdhet. Det var svårt för oss att veta om kunderna var speciellt 
upprymda då de aldrig hade reflekterat över butikens val av färg. Anledningen till att en av 
respondenterna svarade att hon trivdes bäst i en butik med varma färger kan mycket möjligt 
vara för att hon blir mer upprymd då. Inne på Ingrids Damunderkläder så var det gul/beige 
färg på väggarna och vi anser inte direkt att vi kan kalla denna färg för intensiv. Dahlén & 
Lange (2003:450) anser att varma färger som röd och gul är bättre för att attrahera kunder 
medans svala färger som grön och blå är mer positiva, mer attraktiva och mer lugnande än 
varma färger. Även detta stämmer inte så bra in på vad den ena respondenten tyckte. Vi 
tycker att det kan tänkas att varma färger är mer lugnande än kalla färger och därför skulle 
passa bättre in i en underklädesbutik men skall man se till Dahlén & Langes (2003:450) ord så 
stämmer inte detta alls. Däremot så sa författarna att varma färger är bättre på att attrahera 
kunder och detta kan vara en påverkande faktor varför den ena respondenten tyckte att varma 
färger var bättre i butiken. Även Nordfält (2007:171) håller med Dahlén & Lange då han 
säger att varma färger får mer uppmärksamhet medans kalla färger uppskattas mer. Det kan 
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vara därför den ena respondenten hade reflekterat över var det var för färg på väggarna, för att 
hon uppmärksammade väggen.   
 
En av respondenterna trodde att hon blev påverkad av musik på ett eller annat sätt men att det 
ändå inte var detta attribut som hon trodde var viktigast för henne för att trivas i en butik. Hon 
tyckte det var viktigt att ljuset i butiken var bra. Nordfält (2007:171) påstår att ljus påverkar 
mänskligt beteende och har kommit fram till att det påverkar dels genom graden av 
upprymdhet och dels genom att synbarheten påverkas. Vi håller med denna respondent. Vem 
vill egentligen gå in i en butik där ljuset är dåligt i både butiken och provrummen så att det 
inte syns tillräckligt hur bra underkläderna sitter på kroppen.  
 
En av respondenterna nämnde även att doften var viktigt på så sätt att de inte fick lukta 
ofräscht i butiken. Dock tyckte hon inte att det luktade ofräscht hos Ingrids Damunderkläder 
och hade därför inte reflekterat så mycket mer över detta. Anledningen till att ingen annan av 
respondenterna nämnde att de tyckte att doften var viktigt kan ha att göra med Dahlén & 
Langes (2003:451) tankar, nämligen att luktsinnet är ett sinne som har potential att påverka 
forskare obemärkt just för att det är människors primitiva sinnen. Författarna hävdar även att 
om butiken väljer att använda dofter i sin marknadsföring så kan kundens inställning till 
butiken förbättras. Vi tyckte att Ingrids Damunderkläder hade en neutral doft och ingen av oss 
la speciellt mycket uppmärksamhet på doften inne i butiken. Vi tror att om det hade luktat 
äckligt eller starkt, som till exempel mycket av parfym, så hade både vi och respondenterna 
lagt större uppmärksamhet på hur det luktade.   

6.2.8. Exponering 
Dahlén & Lange (2003:90) anser att genom att exponera varumärkena på rätt sätt så kan man 
öka försäljningen och på så vis även butikens omsättning. Fem av respondenterna var överens 
om att de tänkte ganska ofta på hur en vara exponerades och om den exponerades fram på ett 
snyggt sätt. Till exempel om det är en produkt som kostar mer eller mindre, är snyggt och 
ordentligt upphängd med skyltar och ljus riktade mot sig så skulle de lägga märke till 
exponeringen. Dahlén & Lange (2003:451) menar att det finns två typer av exponeringar, dels 
hyllexponeringar och dels specialexponeringar. Vi tror att kunderna enbart uppmärksammade 
specialexponeringar och att de inte hade lagt speciellt stor uppmärksamhet på en 
hyllexponering. Detta hängde väl överens med vad vissa av respondenterna svarade. En av 
respondenterna trodde att hon skulle bli mer uppmärksam på exponeringen ju mer produkten 
var framställd i butiken och det var exponeringar som ögonen sökte sig till. En av 
respondenterna tänkte inte alls på hur en vara exponerades då hon enbart handlade två 
varumärken och dessa höll hon sig till. Vi nämnde tidigare i analysen av intervjudelen 
Summers och Heberts studie där de testade vilken effekt av att variera belysning i samband 
med specialexponeringar. I detta test sade de att kundens ålder spelade roll, då yngre kunder 
var uppmärksamma på en exponering. Det stämmer in på en utav de tre yngsta respondenterna 
då hon sa exponering av produkter var något som hon oftast la märke till. De andra två utav 
de tre yngsta respondenterna sa att de lade märke till exponering om den var uppenbar och 
detta kan i och för sig menas om exponering var bra upplyst. Vi tror även att om butiken 
använder sig av skyltar vid exponeringar så hade respondenterna uppmärksammat 
exponeringen bättre. Nordfält (2007:175) har samma tanke då han säger att butiken kan ta 
hjälp av skyltar för att kommunicera med kunderna på ett effektivt sätt.  
 
Solomon (2004:345) påstår att en kund kan göra oplanerade inköp när den väl är på plats i 
butiken och att detta kan uppstå när kunden känner sig stressad att konsumera. Två av 
respondenterna nappade inte på erbjudanden som gjorde att de handlade mer än vad de skulle. 
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Den ena personen ansåg att hon var en planerande människa och ofta skrev listor på vad hon 
behövde innan hon lämnade sitt hem. Att skriva listor innan man lämnar hemmet på vad som 
ska inhandlas anser vi är ett bra sätt för att inte handla mer än vad man egentligen behöver. 
Den andra personen var student och tyckte att hon hade för begränsad ekonomi för att nappa 
på sådana erbjudanden. Tre av respondenterna svarade att de hände väldigt ofta att de tyckte 
att ett sådant erbjudande var bra service. En av respondenterna svarade att det kunde hända 
ibland och att det berodde lite på vad hon var ute efter. Detta stämmer väl överens med vad 
Solomon (2004:345) skriver om att kunden kan göra oplanerade inköp när de ser en produkt i 
butiken som påminner kunden om att denna har ett behov av produkten. Även exponering 
hänger ihop med att försöka få kunden att köpa fler varor än vad den egentligen var ute efter 
från början. Dahlén & Lange (2003:453) säger att om butiken utformar en kampanj med 
paketpris där konsumenten får en produkt gratis om de köper en viss annan produkt så säljer 
det bättre. Som vi skrev i empirin och i början av analysen av intervjudelen så var det många 
av respondenterna som ofta kom ut med mer varor än vad de hade tänkt sig. Detta behöver ju 
naturligtvis inte betyda att de nappar på erbjudanden som ”köp en BH och få en trosa för 
halva priset”, men vi tror ändå att det är en lockelse för att få kunderna att handla mer när de 
väl är i butiken.  
 
Nordfält (2007:78) diskuterar begreppet frontning och att det menas att skjuta fram varorna 
till hyllkanten så att hyllan ser välfylld ut. Vi ville veta om respondenterna helst handlade från 
en hylla som var välfylld eller en hylla som var utplockad. Nordfält (2007:78) skrev att 
konsumenter gärna handlar från en välfylld hylla på grund av att det erbjuder en överskådlig 
presentation av sortimentet. Detta stämde väl överens med vad respondenterna tyckte. Fem av 
respondenterna handlade helst från en hylla som var välfylld. Detta gjorde dem på grund av 
att det fanns större chans att underkläderna de sökte fanns i rätt storlek. Nordfält (2007:78) 
säger även att människor ibland kan lockas att handla från en hylla som är utplockad på grund 
av det lockar mer att handla en produkt som någon annan redan har handlat. En av 
respondenterna svarade att hon blev nyfiken om det var utplockat på en hylla just för att hon 
undrade vad det var för produkt och varför den var så populär. Hon sade dock att hon var 
äldre nu och inte blev påverkad över vad andra handlade vilket hon kunde blir när hon var 
yngre. En av respondenterna trodde att hon rent instinktivt går till en hylla som är utplockad 
men hon tyckte det såg trevligare ut om hyllan var välfylld. Solomon (2004:192) presenterar 
en studie av Karen Horney där hon beskriver kundens personlighet i tre delar. Dels den 
eftergivna kunden som påverkas av vad andra människor har. Den ena av respondenten 
erkände att hon blev nyfiken när en hylla var utplockad men hon sa ända att hon var äldre nu 
och inte blev påverkad av vad andra människor handlade. Den självständiga kunden motiveras 
av att finna en egen väg medan den framåtsträvande kunden motiveras av att jämföra sig med 
andra och vill gärna vara den första att använda en viss produkt. Enligt Karen Horney så är 
övriga fem respondenter antingen självständiga kunder eller framåtsträvande kunder och detta 
tycker vi stämmer in bra på dem. 

6.2.9. Viktiga attribut 
En kund har många faktorer som spelar in när de skall köpa underkläder och vart de skall 
köpa underkläderna. Det gäller för marknadsföraren att få dem att välja just deras produkt. I 
teorin tog vi upp Thornells (2008:32) diskussion om en kunds olika preferenser som en 
marknadsförare måste ta hänsyn till för att vinna kunden. Vi frågade respondenterna vad de 
ansåg var viktigast av kvalitet, pris och trevlig personal. Tre av respondenterna svarade att 
kvaliteten var viktigast. Två av respondenterna tyckte att trevlig personal var viktigast och 
den sista respondenten tyckte att priset på produkten var viktigast. Alla dessa kunder är alltså 
ute efter olika attribut när de letar underkläder. Ingrids Damunderkläder är en butik med 
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många varumärken och att hitta underkläder där anser vi inte är något problem för någon av 
respondenterna. Däremot anser vi att Ingrids Damunderkläder är en butik som satsar på 
kvalitet framför pris, detta gör att produkterna blir dyrare. En utav de yngsta kunderna svarade 
att priset var viktigast och därför kanske inte Ingrids Damunderkläder är den idealiska butiken 
för henne. Alla respondenter tyckte i och för sig att alla variabler (pris, kvalitet och trevlig 
personal) var viktigt men i olika grad. Priset var inte lika viktigt för de övriga respondenterna. 
En av respondenterna svarade att priset var minst relevant på grund av att hon hade stor byst 
och för henne var det viktigare att hon hittade underkläder som satt bra än vad de kostade. 
Två av respondenterna tyckte att priset var viktigt med en av dessa respondenter köpte hellre 
dyrare om det satt bättre. En av respondenterna tyckte att priset var viktigt på grund av att hon 
hade begränsad ekonomi och aldrig skulle kunna lägga ut för mycket pengar på underkläder. 
Nordfält (2007:229–230) tycker att det är oklart hur mycket kunden egentligen lägger märke 
till priset. Han säger även att det är viktigt att veta hur stor kunskap kunderna egentligen har 
om priset för att det är detta som bestämmer hur detaljisten bör arbeta med ordinariepriser, 
extrapriser och prisskyltning. Vi tror att respondenterna i butiken var medvetna om att 
priserna var lite högre men vi trodde att detta inte spelade så stor roll, vilket det också visade 
sig för vissa av respondenterna. För dem var det helt enkelt viktigare med andra faktorer, som 
till exempel kvalitet. Alla respondenterna var överens om att kvaliteten var viktig, speciellt 
om de skulle handla dyrare underkläder. De förväntade sig då att underkläderna skulle hålla 
längre och framförallt sitta skönt mot kroppen. Alla respondenterna tyckte även att det var 
viktigt att personalen var trevligt. En av respondenterna tyckte att detta var viktigt på grund av 
att hon skulle våga fråga personalen om hjälp. Hon skulle aldrig handla i butiken om det var 
otrevlig personal. En annan av svarspersonerna tyckte att trevlig personal var viktigt på grund 
av att hon skulle känna sig hemma i butiken och välkommen tillbaka när hon gick därifrån. 
Reynolds & Beatty (1999) tog upp fördelarna kunderna får från att ha en relation med 
personalen. Fördelarna var förtroende, sociala fördelar och särskild behandling. Vi tror att den 
första fördelen, förtroende, är viktigt för respondenterna, speciellt då det handlar om 
underkläder. Då underkläder är väldigt privat och intimt så tror vi att det behövs ett förtroende 
mellan kunden och försäljaren. Vi håller med om att trevlig butikspersonal är viktigt på så 
sätt, för vem vill egentligen visa upp sig för en otrevlig säljare. Vi tror även att särskild 
behandling är viktigt i det här avseendet då Ingrids Damunderkläder är en butik som utmärker 
sig för att vara experter på underkläder och då är det självklart att kunderna kräver lite extra. 
Kunderna kan även känna att det behöver särskild behandling på grund av att priserna inne på 
Ingrids Damunderkläder är högre än på en vanlig kedja och skulle inte kunderna bry sig om 
hur hjälpsam personalen är så kunde de gå till en butik där service inte är lika viktigt och 
priserna inte är lika höga.  
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7. Slutsats 
 
Under detta kapitel kommer vi att besvara studiens problemformulering. För att underlätta 
för läsaren så återger vi syftet och problemformulering nedan. 
 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur butiksmiljön hade betydelse för 
köpbeslutsprocesser av underkläder hos kvinnliga kunder, samt att studera vilken betydelse av 
yttre och inre faktorer som påverkade köpbeslutsprocessen. Detta utmynnade i vår 
frågeställning som löd: Vilken betydelse kan butiksmiljön ha på kvinnliga kunders 
köpbeslutsprocesser gällande underkläder och vilka yttre och inre faktorer kan inverka på 
dessa köpbeslutsprocesser? 
 
Under själva iakttagandet av kunderna tolkade vi deras beteende till att de flesta strävade efter 
att uppfylla ett behov om bekräftelse. Detta konstaterar vi utifrån att de flesta kunderna sökte 
personalens uppmärksamhet. Fick inte kunderna den uppmärksamhet de krävde blev det inget 
köp. Vi hävdar med det att Kotlers teori om att en kund måste uppfylla de grundläggande 
stegen i Maslows behovstrappa för att identifiera ett behov är av en mer självbejakande 
karaktär. Det är alltså viktigt att uppmärksamma kundens behov även när denne är i butiken. 
Det framgick även av våra intervjuer att kunderna aldrig gjorde ett köp om de var hungriga, 
vilket ytterligare bekräftar dessa teorier. I kundens köpbeslutsprocess kan vi alltså påstå att 
behovsidentifikationen påverkas både negativt och positivt. Negativ påverkan är enligt våra 
iakttagelser sådant som butiken kunnat påverka utan problem samt sådant som är svårare att 
påverka då dessa är fysiska behov. Den positiva inverkan vi noterade var hur kunderna kunde 
upptäcka ett nytt behov på grund av butikpersonalens kunskaper och upplysningar vilket 
ledde till att kunderna gjorde ett köp som denne förhoppningsvis blev nöjd med. Vi tolkar 
butikens layout, så som färg och musik som en påverkande faktor som ingav lugn till kunden 
och trots brist på uppmärksamhet kunde dessa faktorer få dem att stanna längre i butiken. 
 
När kunden sökte information kring produkterna observerade vi att de flesta skapade sig en 
uppfattning om vilka alternativ som fanns i sortimentet men övergick relativt snabbt till att 
fråga personalen om hjälp. Vi kan alltså konstatera att de externa källorna påverkar i allra 
högsta grad. Vi noterade dock att de flesta kunderna kom ensam och vi tror att en orsak kan 
vara att underkläder är mer speciellt att handla jämfört med andra plagg då detta är mer intimt.  
Därför tror vi inte att olika typer av referensgrupper har någon större betydelse vid köp av 
underkläder. Intervjuerna med kunderna visade också på att reklam och annan massmedia i 
stort sätt inte hade någon inverkan på dem. Detta lämnar oss uteslutande till en tolkning att 
underklädeskunden litar till viss del på sina egna kunskaper men dessa interna erfarenheter 
speglar inte kundens tillfredställe med att använda ett specifikt märke utan snarare 
erfarenheter om de externa källorna, det vill säga personalens, förmåga att hjälpa.  
 
Vad gäller positionering kan vi inte tycka att något speciellt underklädesmärke positionerade 
sig märkbart. Eftersom kunderna inte hade något specifikt märke som de tyckte var bättre 
eller sämre än de andra. Kunderna kunde heller inte återge ett specifikt märke när vi bad dem 
associera lyxunderkläder med ett varumärke.  
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Observationerna visade även att kunden i första hand tittade på produkter som tilltalade dem 
med sitt utseende, vilket kan kännas som en naturlig process i alternativsökandet. Men enligt 
intervjuerna hävdade kunderna att utseendet inte alls hade betydelse för dem. Vi tror att detta 
dels kan bero på kundernas självuppfattning, vi fick nämligen känslan av att kunderna inte 
ville bli tolkade som ytliga. Det beror nog även på att kunderna undermedvetet genom sin 
perception valde det plagg som tilltalade just den personens öga. Av både det vi såg och det vi 
fick som svar, tolkar vi att färgen på plagget har stor betydelse. De äldre kvinnorna rörde sig i 
stort sätt bara bland de ljusa produkterna medan den yngre generationen även kunde tänkas 
titta på de mörka och färgsprakande produkterna. I det stora hela är vår slutsats ändå att när 
kunden söker information om underkläderna undersöks utseende, kvalitet och pris. Vid 
alternativutvärderingen insåg vi att kunden utför den i två steg. Det första steget är genom 
sina egna utvärderingar och preferenser och det andra är med hjälp av butikspersonalen. 

 
När väl kunderna fattat beslutet om vilken produkt som de ska köpa, säger teorierna att detta 
beslut påverkas utav många yttre såväl som inre faktorer innan kunden slutligen genomför 
köpet. Vår undersökning visar att familj och vänners attityder och inställning till produkten 
inte har någon större inverkan vid köp av underkläder förutom för de yngre kunderna. Då vi 
ställde frågan om varför de köper underkläder och om en orsak kunde tänkas vara för att klä 
upp sig extra för en respektive, var svaret lite tvetydigt. För de yngre respondenterna verkade 
det som att det fanns någonstans i bakhuvudet vad pojkvännerna hade för preferenser. De 
äldre kvinnorna däremot var klara på sin ståndpunkt, de visste vad de ville ha och det var 
bekvämligheten som var det viktiga.  
 
Vi anser inte att en varas exponering har så stor betydelse i detta sammanhang då det många 
gånger var butikspersonalen som gav tips och idéer samt plockade fram modeller som skulle 
tillfredställa kundens behov. Dock tror vi att i det första skedet, när kunden söker information 
om befintliga produkter och utvärderar alternativ, att det är viktigt med exponering och 
givetvis i allra högsta grad i de fall då kunden inte blir uppmärksammad och i ett tidigt skede 
får hjälp av personalen. Dock framgick det utav våra intervjuer att butikens layout inte hade 
någon stor roll som en påverkande faktor utan i butiksatmosfären som helhet ansåg 
respondenterna att personalen var viktigare. 
 
De intervjuer vi genomförde visade också på att de yngre kunderna var mer priskänslig än de 
äldre. Av detta samt de tidigare teorierna vi tolkat drar vi slutsatsen att olika livsstadier har 
betydelse för köpbeslutsprocessen. 
 
Den sammanfattande slutsatsen vi kom fram till genom våra observationer samt genom våra 
intervjuer är att butiksmiljön påverkar kunden starkt innan ett köp blir genomfört. Vi kom 
även fram till att övriga yttre och inre faktorer såsom reklam, vänners attityder och egna 
kunskaper påverkar men inte i samma utsträckning som butiken. Vid köp av underkläder är 
vår slutsats att den största variabeln som avgör kundens köp i själva verket är butikens 
personal. 
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8. Ett sista ord 
 
Vårt sista ord blir ett resonemang kring studiens sanningskriterier och även förslag till 
fortsatt forskning. 
 

8.1. Sanningskriterier 
I vår undersökning gjorde vi observationer och intervjuer. Vårt urval bestod av 
underklädeskonsumenter och med hjälp av tidigare teorier försökte vi tolka både deras 
beteende samt svaren de angav. När det handlar om att tolka exempelvis personer och 
omgivningar kan trovärdigheten ifrågasättas. Detta kan enligt Halvorsen (1992:41) göras 
genom att studera reliabiliteten som står för pålitlighet och validitet som innebär giltighet. 
Dessa begrepp är dock enligt, Svensson & Starrin (1996:209) väldiskuterade av många 
forskare då de hävdar att dessa är mer utvecklade för att beskriva en kvantitativ studie. Detta 
är något som Bryman & Bell (2005:306) instämmer i men de anser ändå att reliabiliteten och 
validiteten ligger som grund när trovärdigheten av en kvalitativ undersökning utförs. Bryman 
& Bell tar upp fyra delkriterier som de anser är användbara vid mätning av trovärdigheten i en 
kvalitativstudie. Dessa fyra begrepp är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjligheten att styrka och bekräfta. Detta är dessa fyra begrepp vi tänker utgå ifrån när vi 
undersöker trovärdigheten i vår studie. 

8.1.1. Tillförlitlighet 
Våra undersökningsmetoder kan enligt Thomsons (2002:39) teorier ses som reflexiva, vilket 
innebär att den största delen av vårt insamlade material kommer att ske genom våra egna 
tolkningar. När en forskare använder sig av en tolkande metod hävdar Svensson & Starrin 
(1996:214) att det är viktig att de slutsatser forskaren kommer fram till stämmer överens med 
vad den iakttagna egentligen avsett. Eftersom vi var två personer som observerade både 
kundens beteende i butik samt de svar som respondenterna angav hade vi möjlighet att 
diskutera våra respektive tolkningar.  Detta anser vi var bra för att öka tillförlitligheten i vår 
undersökning.  

Eftersom vi utförde intervjuerna i enlighet med vad Bryman & Bell (2005:306) kallar för 
semi-strukturerade intervjuer skedde undersökningen som en dialog. Alla parter som deltog 
hade möjlighet att förklara sina svar, vilket vi anser minskade risken för att undersökningen 
skulle vara otillförlitlig. Detta sätt var även bra eftersom vi hade möjlighet att ställa 
följdfrågor eller på annat sätt be respondenterna utveckla sina svar om det var något som 
kändes oklart. Vi tycker även att de ämnen vi berörde var ganska lätta att tolka och vi 
upplevde även att det var lätt för kunden att förstå våra frågor. Med detta tycker vi att 
tillförlitligheten av vår undersökning är relativt god.  
 
Vi var också medvetna om att ansiktsuttryck lätt kan misstolkas och därför försökte vi vara 
neutrala i våra tolkningar. Vi anser dock att det inte var mycket som kunde misstolkas och då 
vi även var två som gjorde observationerna så tycker vi att det minskar risken för att tolka 
kundernas ansiktsuttryck fel.  
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8.1.2. Överförbarhet 
Då vi undersöker vad kvinnor påverkas av vid köp av underkläder har vi ingen anledning att 
tro att denna undersökning inte skulle vara överförbar till att utforskas igen, eventuellt att en 
lik studie gjordes hos andra underklädeskunder. Det vi dock kan tänka oss är att om 
undersökningen skulle äga rum i ett annat land eller i en annan kultur skulle utfallet kunna te 
sig annorlunda. 

Vi tror även att vår studie hade påverkats om det var någon annan som utförde exempelvis 
intervjun vid det andra tillfället då människan har olika sätt att tolka saker och ting. Vi tror 
dock att om en ny forskare har samma teoretiska kunskaper som vi använt som stöd, att 
studien varit överförbar. 

Enligt Bryman & Bell (2005:307) bör en studie vara utformad på ett sätt att den skulle kunna 
ge ett liknande utfall om den studeras i en annan liknande miljö. 

8.1.3. Pålitlighet 
Vi utförde vår studie på plats i en specifik butik, detta gjorde att respondenterna fick 
möjlighet att reflektera över de faktorer som påverkar dem. Respondenterna kunde till 
exempel se färgerna på väggarna och höra musiken som spelades och därefter när såväl frågan 
ställdes kunde de fundera över svaret. Hade vi gjort samma undersökning vid ett senare 
tillfälle med skillnaden att denna tagit plats utanför butiken kanske respondenterna inte haft 
dessa faktorer i minnet och därför kunde svaret blivit annorlunda. Enligt Svensson & Starrin 
(1996:210) kan pålitligheten i en studie bero på respondentens olika sinnestillstånd. 

Bryman & Bell (2005:307) går vidare i begreppet pålitlighet och hävdar att forskarens 
framställning av studien har stor betydelse för att arbetet ska vara pålitligt. För att en studie 
ska vara pålitlig ska forskningen och alla dess steg redogöras på ett utförligt sätt. Vilket enligt 
Bryman & Bell bör granskas av någon utomstående successivt under arbetets gång. Vi anser 
att vår studie är pålitlig då vi i de olika kapitlen redogjort och förklarat vårt tillvägagångssätt. 
Dessutom har vi bett andra i vår omgivning att läsa, begrunda samt komma med 
återkopplingar till vår studie.  

8.1.4. Styrka och bekräfta 
Att forskaren kan intyga att studien inte påverkats av denne persons egna värderingar är enligt 
Bryman & Bell (2005:307) viktigt för att en studie ska vara tillförlitlig. Bryman & Bell 
nämner god tro som en betydelsefull riktning. 

Vi har inte haft något intresse av att resultatet av vår studie skall få ett önskat utfall. Vi tycker 
trots det att våra värderingar har legat till grund för hur vi tolkat teorier och verkligheten. Vi 
har kunnat vara objektiva eftersom vi inte haft någon avsikt att styra respondenterna efter vad 
vi ville att de skulle svara. 

8.2. Förslag till vidare forskning 
Det finns redan mycket forskning om kundens köpbeslutsprocess och vilka olika steg kunden 
går igenom när den skall välja en produkt. Däremot så har vi inte hittat några tidigare studier 
som handlar om underkläder. Vi har några förslag till vidare forskning: 

• Det skulle vara intressant att studera hur stor kunskap kunden egentligen har kring 
underkläder, då vi vet av egen erfarenhet att en stor del av Sveriges kvinnor använder 
fel BH-storlek.  
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• Det skulle även vara intressant att jämföra privata återförsäljare mot externa kedjor, 
som enbart riktar in sig på underkläder, för att studera hur dessa arbetar med att 
påverka kundens köpbeslutsprocess och vad det är som skiljer där emellan.  

• Finns det tid och resurser så kan det göras en liknande studie som vår, fast då 
fokusera på flera butiker runt om i Sverige och jämföra om svaren skiljer sig åt 
beroende på vart kunden bor.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. Ålder?  
2. Sysselsättning?  
3. Har du handlat på Ingrids Damunderkläder förut? 
4. Hur hittade du Ingrids Damunderkläder? T.ex. genom bekanta, reklam, familj etc. 
5. Ungefär hur mycket pengar lägger du på underkläder per år? 
6. Planerar du dina inköp av underkläder eller blir det ofta impulsköp? 
7. Hur engagerad är du i ditt köp? Söker du mycket information kring produkten innan 

du går till butiken, tar du hjälp av säljare eller letar du själv i butiken? 
8. Litar du mestadels på dina egna kunskaper kring produkter du köper eller söker du 

information från andra? 
9. Köper du underkläder till dig själv eller som presenter? 
10. Har du bra erfarenheter av något speciellt märke här? Vilket? 
11. Har du dåliga erfarenheter av något speciellt märke här? Vilket? 
12. Vilket varumärke i butiken är det första du tänker på vad det gäller lyxunderkläder?  
13. Vilket attribut av: pris, kvalitet, färg, utseende, funktionalitet, är viktigast för dig vid 

köp av underkläder? 
14. Hur viktigt är egentligen utseendet på underkläderna?  
15. Vad driver dig till att köpa underkläder?  
16. Tror du att du gör sämre och färre inköp när du är hungrig eller shoppar du inte alls 

då? 
17. Tänker du någonsin på om tyget luktar något speciellt? 
18. Skulle du påverkas att välja en underklädesprodukt om en känd person gjorde reklam 

för den? 
 

19. Hur ofta tänker du på hur butikslayoten ser ut?  
20. Tror du att butikens utformning påverkar ditt val av köp? Varför? 
21. Vilket attribut av färg, musik, doft och ljus är viktigast för dig för att trivas i en butik? 
22. Tror du att butikens val av bakgrundsmusik påverkar dig? 
23. Trivs du bäst i en butik med varma färger eller kalla färger? 
24. Hur ofta tänker du på hur en vara exponeras?  
25. Nappar du ofta på erbjudanden som: Köp en BH och få en trosa på köpet? Eller handla 

två stycken BH till priset av en? 
26. Handlar du helst från en hylla som är välfylld eller från en hylla där flera kunder har 

varit och handlat produkter?  
27. Hur viktigt är priset på varorna i butiken? Hur viktigt är kvaliteten på produkterna? 

Hur viktigt är det med trevlig personal?  
28. Om du fick rangordna de tre ovanstående med de viktigaste först, vad skulle de vara? 

 


