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Sammanfattning 

Detaljhandeln uppvisar idag stigande försäljningssiffror men en betydligt lägre ökning 

när det kommer till vinster, där framför allt sällanköpsvaruhandeln har problem med en 

sjunkande rörelsemarginal (HUI Research 2014). Den traditionella konsumenten har 

gått från att tidigare ha ett fokus på produktrelaterade aspekter till att idag vara 

intresserad av upplevelser i samband med sin konsumtion (Mascarenhas et al., 2006: 

Deloitte Touche Tohmatsu, 2007). Det förändrade konsumentbeteendet innebär att 

butiksmiljön har utvecklats till en betydelsefull kanal där upplevelser och mervärden 

utanför produkten kan erbjudas till konsumenten (Schmitt, 2003, s. 94). Tidigare 

forskning inom konsumentbeteende är relativt entydig kring att många av konsumentens 

köpbeslut till någon del fattas just i butiken (Söderlund, 2014 s. 5), vilka kan 

kategoriseras som impulsköp. Företag har således en möjlighet att genom miljön i 

butiken påverka konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp. Då impulsköp 

enligt tidigare studier visat sig vara ett vanligt förekommande beteende finns 

möjligheter för företagen inom detaljhandeln att förbättra sin lönsamhet genom kunskap 

om detta. Med denna studie ämnar vi undersöka; 
 

- Vad påverkar konsumentens impulsköp i butiken? 
 

Genom en enkätundersökning studerar vi vad som påverkar impulsköp i butik hos 

individer inom generation y för att därefter kunna vägleda företag inom klädbranschen i 

hur de kan använda sin butiksmiljö för att nå generationen och således vända den 

negativa lönsamhetsutvecklingen. 
 

Studiens resultat visar att majoriteten inom generation y besitter en hög benägenhet att 

genomföra impulsköp samt värderar kriterier som att produkterna är snygga och 

trendiga vid klädkonsumtion. Konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp 

påverkas av vilka personliga egenskaper konsumenten besitter. Vidare visar resultatet 

att en konsument med en hög benägenhet att genomföra impulsköp i högre utsträckning 

konsumerar kläder på emotionella grunder samt att de köper kläder för en högre summa 

pengar per månad. Butiksmiljön visade sig påverka konsumentens beteende i form av 

att en stark belysning, informativa skyltar samt exponering av produkter på stora ytor 

har en inverkan på hur mycket konsumenten köper samt hur mycket tid konsumenten 

spenderar i butiken. Med studiens resultat som utgångspunkt bör företag inom 

klädbranschen fokusera på marknadsföring i butik ämnad att påverka känslor samt ta 

hänsyn till ovan nämnda faktorer i butiksmiljön för att nå ut till generation y. 
 

Med denna studie ämnar vi bidra med kunskap inom konsumentens beteende och då 

främst relaterat till impulsköp samt med kunskap om hur företag kan använda sin 

butiksmiljö som ett konkurrensverktyg. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för studiens problembakgrund för att 

sedan presentera studiens frågeställning. Vidare argumenterar vi för studiens valda 

population samt den bransch vi valt att studera innan vi presenterar studiens 

delfrågeställningar. Avsnittet avslutas med en redogörelse för studiens perspektiv.  
 

1.1 Problembakgrund 

För den svenska ekonomin är detaljhandeln av stor betydelse, den privata konsumtionen 

motsvarade år 2008 hela 46 procent av Sveriges bruttonationalprodukt och svenska 

hushåll spenderar ungefär en tredjedel av sin disponibla inkomst på detaljhandelsvaror 

(Gustafsson et al., 2010, s. 15). Faktum är att i de flesta västländer står handeln för 

mellan en tredjedel och hälften av bruttonationalprodukten (Nordfält, 2007, s. 13).  
 

Siffrorna kan ge intrycket av att detaljhandeln är en bransch under tillväxt. 

Detaljhandeln benämns ofta som en välmående bransch på väg uppåt, siffror som tyder 

på detta är att försäljningen ökat från cirka 400 miljarder år 2000 till cirka 700 miljarder 

år 2014 (HUI Research, 2014, s. 2). Parallellt med försäljningsökningen visar 

detaljhandeln dock upp en betydligt lägre ökning när det kommer till vinster i form av 

att rörelsemarginalen mellan samma år enbart ökat från cirka 12 miljarder kronor till 

cirka 15 miljarder kronor (HUI Research, 2014, s. 2). Inom sällanköpsvaruhandeln har 

rörelsemarginalen mellan åren 1997 och 2014 sjunkit från 3,3 procent till 2,3 procent 

samtidigt som försäljningen under åren har ökat (HUI Research, 2014, s. 8). Den 

sjunkande rörelsemarginalen tyder på att sällanköpsvaruhandeln står inför en utmaning, 

nämligen att få upp lönsamheten. En förklaring till den svaga lönsamhetsutvecklingen 

kan enligt HUI Research (2014, s. 6) vara att företagens kostnader har ökat samtidigt 

som motsvarande prisökning inte varit möjlig på grund av en ökad konkurrens på 

marknaden. En utveckling som tyder på att den ökade konkurrensen kan vara en 

förklaring till den försämrade lönsamheten är att antalet företag inom branschen har 

ökat (Gustafsson et al., 2010, s. 22). Under 2014 var 67 000 försäljningsställen i Sverige 

definierade som detaljhandel och antalet försäljningsställen ökar kraftigare än antalet 

företag vilket har sin förklaring i att butiker som tillhör ett och samma företag har ökat 

(Gustafsson et al., 2014, s. 23).  
 

Intresset hos företag för att öppna nya butiker trots den låga rörelsemarginalen inom 

sällanköpsvaruhandeln tyder på att det finns resurser inom branschen samt att företag, 

trots den ökade konkurrensen, tror på sina butikskoncept. Att öppna en nya butiker 

handlar inte heller om några små summor pengar då en etablering av en ny stormarknad 

kostar ungefär 150 miljoner kronor (Nordfält, 2007, s.13). Den hårda konkurrensen på 

marknaden samt den sjunkande rörelsemarginalen lämnar heller inte mycket utrymme 

för sänkta priser som konkurrensmedel. Enligt Akan et al., (2006, s. 46) är det på 

konkurrensintensiva marknader nödvändigt för företag att använda sig av 

differentieringsstrategier för att särskilja sina produkter från konkurrenternas. Att 

differentiera ett företag genom själva produkten försvåras på en marknad där många 

företag verkar, därför är traditionella strategier som fokuserar på produktattribut inte 

längre funktionella (Mascarenhas et al., 2006, s. 397). Konsumenter idag är istället 

intresserade av upplevelser i samband med sin konsumtion och vill erhålla erbjudanden 

från företag som består av mer än bara produkten (Deloitte Touche Tohmatsu, 2007, s. 

45).  Butikers fysiska miljö har utvecklats till en betydelsefull och effektiv kanal där 

upplevelser och mervärden utöver själva produkten kan erbjudas till konsumenten 
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(Bitner, 1992, s. 57). Den fysiska butiken erbjuder således företagen en möjlighet att 

utveckla sina produkterbjudanden till en mer tilltalande kundupplevelse (Schmitt, 2003, 

s. 94). Att utforma butiksmiljön för att erhålla bästa möjliga upplevelse för 

konsumenten kräver dock att företagen har förståelse för konsumenternas beteende. 
 

Konsumentbeteende är ett ämne som det forskats kring inom flera olika discipliner. 

Historiskt sett har forskningen gått från att vara präglad av nationalekonomin till att bli 

influerad av andra discipliner som psykologin och sociologin (Ekström & Söderlund, 

2012, s. 12). Vad som driver konsumtion och köpbeteende har diskuterats i ett antal 

sammanhang och forskningen är idag tudelad. På ena sidan finns argument som stödjer 

ett rationellt konsumentbeteende och på andra sidan finns argument som tyder på att 

konsumtionen även styrs av emotionella faktorer (Ekström, 2010, s. 43-45). En av de 

mest kända modellerna som ämnar förklara konsumentens beteende är köp- och 

beslutsprocessen som utvecklades redan i början på 1900-talet (Fahy & Jobber, 2012, s. 

60). Köp- och beslutsprocessen är en modell som i fem steg beskriver hur en konsument 

agerar vid köp av en produkt. Processen börjar med att konsumenten upptäcker ett 

behov, sedan söker konsumenten information om hur denne ska lösa problemet och 

värderar vilket av dessa alternativ som bäst uppfyller behovet (Engel et al., 1968, s. 377 

). Steg fyra är själva köpet av produkten och det sista steget är att konsumenten i 

efterhand utvärderar sitt köp (Fürst & Siggelin, 2013, s. 253). Att konsumenten vid 

varje köp söker information som denne sedan värderar tyder på att modellen antar att 

konsumenten agerar relativt rationellt, även om värderingen av informationen kan ske 

på basis av emotionella faktorer indikerar denna process enligt oss att varje köp som 

konsumenten genomför är genomtänkt på förhand. I motsats till den rationella tanken 

menar Rossiter & Percy (1997) att 65 procent av konsumentens köpbeslut till någon del 

fattas i butiken. Att en stor del av köpbesluten fattas i butiken innebär att konsumenten 

köper en produkt utan att tidigare ha identifierat något problem eller sökt någon 

information kopplat till detta, vilket kan kategoriseras som impulsköp. Hausman (2000, 

s. 415) menar att mellan 30-50 procent av alla inköp som sker i detaljhandeln, enligt 

konsumenterna själva, kategoriseras som impulsköp.  
 

Impulsköp är ett icke planerat köp och är inte planerat av konsumenten innan denne 

kliver in i butiken (Piron, 1991, s.512). Impulsköpet beskrivs som mer eggande och 

oemotståndligt än ett planerat köp och sker utan större konsekvenstänk för vad som sker 

efter köpet (Kacen and Lee, 2002, s.164). Faktorer som påverkar impulsköpsbeteendet 

hos en konsument kan delas in i två kategorier, interna och externa faktorer (Wansik, 

1994). De interna faktorerna associeras till de känslor och sinnesstämningar som 

konsumenten upplever i butiken, medan de externa kopplas till omgivningen i butiken i 

form av visuell stimuli och marknadsföringsstimuli (Youn & Faber, 2000, s.182). 

Företagen kan genom att ta hänsyn till dessa interna och externa faktorer vid 

utformandet av butiken, exponering av varor, marknadsföring i butiken etcetera 

stimulera impulsköpsbeteende hos konsumenten när denna väl befinner sig i butiken. En 

konsument som besöker en fysisk butik är ofta spontan och lägger fler varor i korgen än 

vad denne tänkt från början vilket tyder på att konsumenten i fråga inte är särskilt 

rationell (Gustafsson et al., 2010, s. 37)  
 

Forskningen är relativt entydig om att många av konsumentens köpbeslut i butiken inte 

är planerade i förväg, vilket innebär att genom butiksmiljön finns en stor potential att 

påverka konsumenten (Söderlund, 2014 s. 5). Butiksmiljön brukar definieras som de 

fysiska- och icke fysiska element i butiksmiljön som kontrolleras av företaget i syfte att 

påverka konsumenten (Nordfält, 2007, s.129). Vid ett köpbeslut påverkas konsumenten 
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av mer än bara den faktiska produkten som bara är en del av den totala produkten. 

Platsen där köpet genomförs är också en viktig del av den totala produkten som 

konsumeras och kan i många fall påverka köpbeslutet i större utsträckning än vad själva 

produkten gör (Kotler, 1973, s. 48).  Hur konsumenten påverkas av miljön i en butik 

kan beskrivas som en process som tar sin början i konsumentens egna sinnen och 

känslor. Butiksmiljön påverkar konsumentens känslotillstånd, de upplevda känslorna 

påverkar i sin tur konsumentens beteende i butiken (Kotler, 1973, s. 48). Konsumentens 

beteende i butiken kan delas upp i närmande- och undvikande beteende, de känslor som 

kan framkalla dessa två beteenden är glädje och upprymdhet (Donovan & Rossiter, 

1982). Sambandet mellan de två känslorna är att upplevd glädje i butiken bidrar till att 

konsumenten vill spendera mer pengar och upprymdhet gör att konsumenten vill 

spendera mer tid i butiken (Tai och Fung, 1997, s. 333).  
 

Butiksmiljön består av ett stort antal komponenter som på olika sätt påverkar 

konsumenten, en indelning av komponenterna har konstruerats av Baker et al., (1992) 

där butiksmiljön delades in i design-, bakgrunds-, och sociala faktorer. Designfaktorer 

är de faktorer som påverkar butikens utseende, bakgrundsfaktorer innefattar exempelvis 

ljud och dofter och de sociala faktorerna är de som innebär möten med andra människor 

(Baker et al., 1992). Av dessa faktorer är det designfaktorer som i högst utsträckning 

påverkar konsumentens köpbeteende. Designfaktorerna påverkar både hur bra 

konsumenten trivs i butiken och hur konsumenterna uppfattar kvaliteten på produkterna 

samt personalens service i butiken (Baker et al., 2002, s. 121). Då designfaktorer visar 

sig vara de faktorer som i störst utsträckning påverkar konsumenten är det viktigt för 

företag att förstå vilka och hur de olika designfaktorerna påverkar konsumenten för att 

kunna erbjuda denne en eftertraktad upplevelse i samband med konsumtionen. Genom 

att erbjuda konsumenten mer än själva produkten kan företag inom 

sällanköpsvaruhandeln differentiera sig gentemot konkurrenter och därmed stärka sin 

position på den konkurrensintensiva marknaden. Butiksmiljön innebär således en 

möjlighet för företag att stimulera konsumenten till att genomföra impulsköp, vilket 

leder oss in på studiens huvudsakliga frågeställning; 
 

Vad påverkar konsumentens impulsköp i butiken? 

 

 

Vidare i avsnittet kommer vi att redogöra för vår valda kontext att undersöka.  
 

Den generation som anses vara den mest konsumtionsinriktade av alla generationer är 

generation y (Wolburg & Pokrywczyniski, 2001, s.33). Benämningen generation y är 

använd världen över, men specificeringen om bredden på åldersspannet är väl 

omdebatterat (Aruna & Santhi, 2015, s.23). Vi kan se att flera forskare inom ämnet 

definierat åldersspannet olika. I denna studie kommer vi använda oss av definitionen att 

generation y är personer födda mellan 1985 och 1999, generationen består således av 

individer i åldern 17 till 31. Individer inom generation y anser sig vara funktionella 

konsumenter, men faktum är att de är vana att konsumera produkter och tjänster i 

överflöd samt att söka shoppingupplevelser kopplade till underhållning (Wolburg & 

Pokrywczyniski, 2001, s.33). De förändrade konsumtionsmönstren hos generation y 

tillsammans med de ökade kraven på att shoppingupplevelser ska vara underhållande 

gör det viktigt för företag inom handelsbranschen att förstå sig på denna generation 

eftersom de genom sitt konsumtionsinriktade beteende kan bidra till en ökad försäljning 

för företag.  
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Generation y anses vara den mer socialt medvetna och frivilligt sinnade generationen 

jämfört med generationsföregångarna, de beskrivs även vara den mest krävande 

generationen (Eisner, 2005, s.9). Vidare betraktas generationen vara materialistiska, 

inriktade på varumärken, risktagare och vara hedonistiskt lagda, vilket betyder att de 

söker efter att tillfredsställa ett njutningsbehov, när de fattar sina köpbeslut (Aruna & 

Santhi, 2015, s.21). Individer ur denna åldersgrupp njuter av shopping, vill ha varor av 

god kvalitet, är varumärkeslojala och villiga att betala mer för dessa varumärken 

(Sullivan & Heitmeyer, 2008, s.287). Aruna & Santhi (2015) nämner även att trender, 

mode och omedelbar tillfredsställelse är de faktorer som visat sig vara högt motiverande 

hos ungdomar som ägnar sig åt impulsköp. Individer inom generation y beskrivs ha 

många liknande egenskaper, bland annat är de hedonistiskt lagda (Aruna & Santhi, 

2015, s.23). Att individer inom generationen beskrivs som njutningslystna innebär en 

stor möjlighet för företag att påverka generation y genom butiksmiljön då det finns en 

koppling mellan hedonism och impulsköp. Enligt Rook & Hoch (1985) kan impulsköp 

kopplas till upplevelser inom hedonistisk konsumtion. Vidare är generation y mer 

mottagliga för impulsköp än individer från andra generationer (Aruna & Santhi, 2015, 

s.33). De personlighetsdrag och egenskaper som individer inom generation y besitter 

enligt tidigare forskning gör att vi finner det intressant att studera impulsköpbeteendet i 

butiken inom generationen.  
 

Klädbranschen är av de mest konkurrensutsatta branscherna inom 

sällanköpsvaruhandeln, samtidigt som Handelns Utredningsinstitut spår att 

konsumtionen kommer att minska under 2016 (Privata Affärer, 2015). Företag inom 

klädbranschen är verksamma på en konkurrensintensiv marknad där produkterna är 

synnerligen lika varandra (Newman & Patel, 2004, s. 770). Med detta i åtanke är det 

viktigt för företag inom branschen att stå ut från mängden av konkurrerande företag. Ett 

sätt är att stimulera konsumenternas impulsköp och detta kan göras, som tidigare nämnt, 

genom butiksmiljön. Studier har visat att kläder är ett av de främst frekventa objekten 

för impulsköp (Pornpitakpan & Han, 2013, s. 88). Vi menar att företag som är 

verksamma inom klädbranschen därför har nytta av att studera vilka designfaktorer i 

butiken som påverkar konsumenter, inom generation y, att köpa kläder på impuls. 

Eftersom konkurrensen i klädbranschen är hög och alla typer av företag tillämpar någon 

form av marknadsföring i sin verksamhet kan stimulering av impulsiva inköp i 

butiksmiljön bli en stark konkurrensfördel. Då impulsköp är vanligt förekommande i 

klädbranschen och generation y enligt tidigare forskning har en hög benägenhet att 

genomföra just impulsköp anser vi att företag inom branschen kan dra nytta av att förstå 

hur de kan stimulera individer inom generationen att genomföra impulsköp.  
 

För att besvara studiens huvudsakliga frågeställning har vi utformat följande 

delfrågeställningar: 
 

 

- I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp konsumentens 

beteende? 

- Vilka faktorer i butiksmiljön påverkar konsumentens beteende? 

- Hur påverkar faktorer i butiksmiljön konsumenten? 

- I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp hur 

konsumenten påverkas av butiksmiljön? 



 6 

 

1.2 Perspektiv 

Denna studie genomförs ur ett konsumentperspektiv för att sedan kunna vägleda företag 

inom detaljhandeln, och då främst inom klädbranschen, vad som påverkar 

konsumentens impulsköp i butiken. Enligt tidigare forskning är generation y är en 

köpstark generation som har nära till impulsköp samtidigt som butiken är en 

betydelsefull kanal för företagen att påverka konsumentens köpbeslut. Vi vill därför 

med denna studie bidra med kunskap till detaljhandelsföretag om hur de kan använda 

sin butiksmiljö för nå ut till generation y och således förbättra sin lönsamhet. 
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2. Teoretisk metod 

 

I detta kapitel avser vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. 

Inledningsvis beskriver vi den förförståelse vi som författare besitter och hur vi anser 

att den påverkar studien. Vidare kommer vi att beskriva hur studien förhåller sig till 

verkligheten och kunskap eftersom det är två ståndpunkter som påverkar hur studien 

kommer att genomföras. Därefter redogör vi för studiens forskningsansats genom att 

beskriva vilket förhållande vi anser finns mellan teori och empiri. Vidare beskrivs 

vilken teori som utgör studiens grund samt hur vi gått tillväga för att hitta relevant 

teori. Avslutningsvis beskriver vi hur vi på ett kritiskt sätt granskat de källor används i 

studien.  
 

2.1 Förförståelse 

Den kunskap och de tidigare erfarenheter som författarna innehar kan påverka 

tolkningar, perspektiv och slutsatser för studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vi 

väljer därför att lyfta fram den förförståelse vi har genom tidigare erfarenheter för att 

belysa hur vi anser att den kan påverka forskningsprocessen.  
 

Den teoretiska förförståelse vi som författare besitter kan härledas till våra tre år som 

studenter på Umeå universitet. Vi har båda studerat företagsekonomiska ämnen där 

marknadsföring och försäljning varit två av dem. Att vi har studerat dessa ämnen ger 

oss en insikt om att försäljning och marknadsföring utfört på, för företaget, rätt sätt är av 

stor betydelse för lönsamheten. Våra år som studenter ger oss också en relativt god 

teoretisk förståelse för de ämnen som studien behandlar och därmed anser vi oss vara 

tillräckligt kompetenta för att på ett kritiskt sätt granska och förstå relevant teori. 
 

Den praktiska förförståelsen som vi har i form av att vi själva är klädkonsumenter som 

genomför impulsköp, tidigare har arbetat i butik samt tillhör generation y anser vi inte 

har någon betydelse för studiens utformning eller resultat. Studiens undersökning har 

sin utgångspunkt i tidigare forskning och studiens utformning påverkas därmed inte av 

våra tidigare erfarenheter. Analysen av det insamlade materialet från undersökningen 

har analyserats utan att tolkas av oss som författare, vilket innebär att våra preferenser 

inte heller påverkat resultatet.  
 

Det vår praktiska förförståelse däremot har påverkat är studiens ämnesval, då vi båda 

menar att konsumentens beteende samt butiksmiljön är intressanta aspekter inom 

handelsbranschen.  
 

2.2 Ontologisk ståndpunkt 

Ontologiska antaganden påverkar hur forskningen genomförs då de berör olika 

antaganden kring sociala ting som är nödvändiga att göra för att beskriva verkligheten 

(Saunders et al., 2009, s.128). Vi presenterar i detta avsnitt studiens ontologiska 

utgångspunkt för att skapa en större förståelse hos läsaren. Antaganden kring sociala 

ting är nödvändiga att göra för att beskriva verkligheten, då sociala ting antingen 

betraktas som objektiva enheter som skapar en yttre verklighet för de sociala aktörerna 

eller som konstruktioner som bygger på de sociala aktörernas uppfattning (Bryman & 

Bell, 2011, s.20). 
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I studien ämnar vi undersöka vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken. För 

att undersöka detta gör vi antagandet att samhället, som i vår studie främst inkluderar 

butiker, utgör en yttre verklighet till vilken konsumenten anpassar sig och tillämpar de 

riktlinjer som finns. Miljön i en butik är en del av den verklighet som konsumenterna 

befinner sig i och förhåller sig till på olika sätt. För att förklara vad som påverkar 

konsumentens impulsköp i butiken utgår studien från tidigare forskning om 

konsumentens personliga egenskaper och köpmotiv samt vilka känslor konsumenten 

upplever i butiken. Den tidigare forskningen skapar en ram som hjälper oss att analysera 

konsumenten, ramen utgör därmed också den yttre verkligheten som konsumenten 

befinner sig i och kan förflytta sig inom. Att studien har dessa utgångspunkter gällande 

synen på verklighet gör den nära relaterad till objektivism. Objektivism innebär att 

sociala ting, som organisationer och kulturer, uppfattas som objektiva och skapar en 

yttre verklighet för de sociala aktörerna (Bryman & Bell, 2011, s. 21). Med en objektiv 

syn på verkligheten antas fenomen och strukturer i kontexten vara givna och finnas där 

oavsett vilka sociala aktörer som medverkar (Saunders et al., 2009, s. 110). Vilket 

stämmer överens med hur vi ser på den yttre verkligheten bestående av butiker och 

deras utseende, de finns där oavsett vilka konsumenter som rör sig i dem. Om 

forskningsfrågan är ställd på ett sådant sätt att organisationer och kulturer antas vara 

objektiva sociala enheter som påverkar individen är det troligt att forskaren har en 

objektivistisk syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 23).   
 

Ett alternativ till den objektiva verklighetssynen är den konstruktionistiska, som 

beskrivet ovan är utgångspunkten för det konstruktionstiska synsättet att sociala enheter 

är konstruktioner som bygger på de sociala aktörernas uppfattning. Hade vi antagit 

denna verklighetssyn hade studiens frågeställning varit formulerad på ett annat sätt. 

Med en subjektiv verklighetssyn studeras individens uppfattning och tolkning av den 

egna verkligheten med syfte att förstå varför ett visst beteende uppstår (Saunders et al., 

2009, s. 131). För vår studie hade detta inneburit att vi istället varit intresserade av att 

förstå hur varje individ upplever sitt besök i butiken och därefter tolka individens 

beteende med utgångspunkt i den subjektiva verklighet denne upplever. Eftersom vi är 

intresserade av att studera hur konsumentens impulsköp påverkas av den yttre 

verkligheten antar vi objektivistisk synsätt på verkligheten, vilket innebär att samhället, 

butiker samt de faktorer som påverkar konsumentens tendens till impulsköp utgör den 

objektiva verklighet som individen förhåller sig till på ett eller annat sätt.   
 

Den kritik som riktats mot objektivism berör åsikten om att individer inte har någon 

möjlighet att påverka den yttre verkligheten då sociala enheter ses som den objektiva 

verklighet som individen anpassar sig efter (Bryman, 2008, s. 36). För studien innebär 

detta att vi går miste om den subjektiva verklighet som konsumenten upplever vid ett 

butiksbesök och istället utgår från vad konsumenten säger sig uppleva baserat på den 

verklighet som vi valt att se som objektiv. Studien har sin utgångspunkt i en objektiv 

verklighet och vi ämnar undersöka hur konsumenten förhåller sig till denna, vilket 

innebär att vi anser att det är nödvändigt att utgå från en objektiv syn på verkligheten 

för att besvara studiens frågeställning.  
 

2.3 Epistemologisk ståndpunkt 

Vilken syn forskaren har på kunskap och vad som är accepterat som kunskap påverkar 

både vilken forskning som bedrivs och hur den genomförs (Saunders et al., 2009, s. 

107). De två mest förekommande synsätten är positivismen och hermeneutiken, där 

utgångspunkten i det förstnämnda är att endast det som direkt kan observeras accepteras 
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som kunskap (Saunders et al., 2009, s. 112). Syftet med studien är att redogöra för vad 

som påverkar konsumentens impulsköp i butiken, för att uppnå detta ämnar vi skapa en 

generell bild vilka faktorer som påverkar konsumentens beteende. En förutsättning för 

att skapa en generell bild av konsumentens beteende är en stor mängd insamlad data. 

Datan ger oss sedan möjlighet att besvara studiens frågeställning om vad som påverkar 

konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp i butiken. Vi ämnar utforma 

kunskap, och på så sätt besvara studiens frågeställning, genom att lägga ihop ett flertal 

observerade variabler vilket överensstämmer med en positivistisk syn på kunskap. En 

positivistisk ståndpunkt innebär ett förespråkande av naturvetenskapliga metoder även 

när det gäller studier av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s.15). För att 

förklara vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken har vi efter att ha studerat 

tidigare forskning valt att utgå från två aspekter, dels konsumenten själv och dels olika 

faktorer i butiksmiljön. Den generella bilden vi ämnar skapa av konsumentens beteende 

har alltså sin utgångspunkt i dessa två aspekter. Genom att fokusera på ett fåtal aspekter 

och bortse från sociala kontexter förenklar den positivistiska kunskapssynen 

verkligheten och därigenom möjliggörs generaliseringar och modellbyggande 

(Andersson, 2014, s. 48). Kunskap enligt positivism ska vara objektiv och utan 

värderingar (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Detta är i enlighet med studiens syfte som är 

att förklara den generella konsumentens beteende, vilket innebär att studien utgår från 

ett brett perspektiv eftersom vi inte ämnar tolka konsumentens subjektiva uppfattning 

eller förstå den individuella konsumenten på djupet. En positivistisk syn på kunskap 

innebär att de sociala aktörerna och de fenomen som finns skalas bort så att endast det 

objektiva består eftersom syftet med forskningen är att förklara (Johansson Lindfors 

1993, s. 39).  
 

Ett alternativ till den positivistiska synen på kunskap är den hermeneutistiska synen, 

forskning som antar denna ståndpunkt syftar till att skapa en djupare förståelse genom 

att tolka en social händelse (Johansson Lindfors, 1993, s.45). Hade studien genomförts 

med en hermeneutistisk syn på kunskap hade vår frågeställning om vad som påverkar 

konsumentens impulsköp i butiken ej kunnat besvaras på samma sätt, studiens 

utgångspunkt hade då varit att förstå konsumentens beteende vilket innebär att den 

kunskap vår studie hade genererat hade grundat sig i konsumentens subjektiva 

upplevelse. Hermeneutiken utgår från en förståelse av en människas handling istället för 

de krafter som påverkar dessa handlingar (Bryman, 2008, s. 32). En hermeneutistisk 

ståndpunkt är därför ej lämplig för studien, då vi istället ämnar förklara konsumentens 

beteende utifrån olika faktorer som vi anser tillhöra den objektiva verkligheten. 
 

Den kritik som riktats mot positivism innefattar argumentet att vi lever i en komplex 

värld och att forskaren går miste om viktiga aspekter vid generaliseringar (Saunders et 

al., 2009, s. 116). Som nämnt tidigare kommer studiens resultat, och således den 

kunskap studien genererar, grundas på ett flertal observerade variabler. För att besvara 

vår frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken krävs att vi 

använder dessa observationer i syfte att skapa en generell bild av konsumenten.  Vi 

anser därför att det är nödvändigt att förenkla verkligheten, och bortse från vissa sociala 

kontexter, för att besvara vår frågeställning.  
 

2.4 Forskningsansats 

Vilken forskningsansats en studie har beror på vilket förhållande forskaren anser finns 

mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2011, s. 11). I vår studie är utgångspunkten 

befintliga teorier om vad som påverkar konsumentens beteende och hur butiker genom 
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sin miljö kan påverka detta. Utifrån dessa teorier formulerar vi studiens frågeställning; 

vad påverkar konsumentens impulsköp i butiken, som vi avser besvara genom att 

studera verkligheten. Den befintliga teorin ämnar sedan vara till hjälp för att förklara det 

påvisade resultatet från undersökningen. En studie med detta upplägg kan beskrivas 

som deduktivt inriktad. Ett deduktivt angreppssätt innebär att tidigare forskning inom 

det valda området ligger till grund för den valda frågeställningen och eventuella 

hypoteser, för att genom en undersökning ta reda på hur detta förhåller sig i 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Resultatet av undersökningen återkopplas 

till den tidigare valda teorin för att sedan kunna besvara frågeställningen och förkasta 

eller bekräfta de uppsatta hypoteserna, här finns även utrymme för omformulering av 

tidigare teorier (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Både vår ontologiska- och 

epistemologiska ståndpunkt i objektivismen respektive positivismen gör att den 

deduktiva ansatsen känns naturlig. Den deduktiva ansatsen är vanlig vid studier med ett 

objektivt synsätt på verkligheten (Johansson Lindfors, 1993. s. 55) och förknippas ofta 

med kvantitativa studier (Saunders, 2009, s. 125). 
 

Syftet med vår studie är att förklara vad som påverkar konsumentens impulsköp i 

butiken och vi ämnar göra detta med utgångspunkt i tidigare forskning, studien har 

således sin utgångspunkt i den deduktiva ansatsen. En risk med den deduktiva ansatsen 

är att förklaringsvariabler som inte innefattas av den teori vi valt att utgå från uteblir, 

men då syftet inte är att generera nya teorier utan undersöka hur de befintliga teorierna 

sammanfaller med verkligheten motiverar detta vårt val av den deduktiva 

forskningsansatsen.  
 

2.5 Val av teori 

Då studien har sin utgångspunkt i den deduktiva forskningsansatsen blir således valet av 

teori det som ligger till grund för hur vi utformat vår frågeställning. Den valda teorin 

bör också skapa de förutsättningar som krävs för att besvara frågeställningen och uppnå 

studiens syfte, för att detta ska uppnås anser vi att tre teoriområden är relevanta för 

denna studie; konsumentbeteende, impulsköp och butiksmiljö.  
 

2.5.1 Konsumentbeteende 

Tidigare forskning och teori om konsumentens beteende har i studien använts för att 

skapa en grundläggande förståelse för hur denna forskning utvecklats genom tiden. 

Utvecklingen har inneburit att många olika forskningsdiscipliner sökt förklaringar till 

konsumentens beteende. Där den ekonomiskt inriktade forskningen menar att individens 

mål med konsumtion är att nyttomaximera (Firat & Venkatesh, 1995, s.240), medan 

forskare främst från andra discipliner menar att konsumtionen drivs av andra faktorer 

som kan härledas ur sociala och personliga motiv (Tauber, 1972: Belk, 1989: Firat & 

Venkatesh, 1995: Chan et al., 2012). En central modell används inom 

konsumentbeteende är köp- och beslutsprocessen, denna har främst utvecklats av Engel 

et al., (1968) och Nicosia (1968). Den kritik som riktas mot köp- och beslutsprocessen 

innefattar främst att modellen inte förklarar impulsköp. Att modellen inte förklarar hur 

konsumenten genomför impulsköp innebär att vi genom valet av frågeställning valt att 

undersöka faktorer utanför denna modell. Vi anser dock modellen vara nödvändig att ta 

upp för att förklara den generella synen på hur konsumenter köper. Bellenger et al., 

(1977) identifierade två typer av konsumenter baserat på hur individen ser på shopping, 

detta visade sig påverka vilka aspekter konsumenten värderade vid val av butik. Då 

studien har för avsikt att undersöka vad som påverkar konsumentens impulsköp i 
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butiken är det relevant att ta hänsyn till huruvida konsumenten agerar rationellt eller ej 

samt vilken syn konsumenten har på shopping, då vi menar att detta kan påverka 

konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp. Den splittrade forskningen inom 

området har även resulterat i ett antal olika modeller och teorier för att förklara hur 

konsumenten agerar. Med utgångspunkt i klassiska modeller (McGuire, 1976: Howard 

& Sheth, 1969) som ämnar förklara vad som påverkar konsumentens beteende finner vi 

att en gemensam faktor som förekommer är yttre stimuli. En del av den yttre stimulit är 

just butiksmiljön och marknadsföring i butik, vilket motiverar varför vi valt att närmare 

undersöka hur miljön i butiken påverkar konsumentens impulsköp i butiken.  
 

 

2.5.2 Impulsköp 

Impulsköp är en del av konsumentbeteendet, vi väljer dock att separera dessa 

teoriområden då vi anser att förståelsen för varför och hur konsumenter köper på impuls 

är av stor betydelse för att besvara studiens frågeställning. Tidigare studier (Rossiter & 

Percy, 1997: Hausman, 2000) visar att majoriteten av köpbesluten till någon del fattas i 

butiken, vilket innebär att impulsköp är en viktig del av konsumentens beteende. 

Individer har olika stor benägenhet att genomföra impulsköp, vilket kan förklaras av i 

vilken utsträckning individen besitter vissa personliga egenskaper (Youn & Faber, 

2000). För att besvara studiens frågeställning och delsyften är det därför relevant att 

undersöka i vilken utsträckning våra respondenter besitter dessa egenskaper då detta kan 

bidra till att förklara vad som påverkar impulsköp i butiken. Ett impulsköp kan aktiveras 

av interna eller externa faktorer, där interna faktorer är baserade på konsumentens 

känslor och de externa faktorerna innefattar konsumentens omgivning (Wansik, 1994: 

Youn & Faber, 2000). Detta motiverar ytterligare varför vi väljer att fokusera både på 

konsumentens personlighet och på miljön i butiken för att besvara studiens 

frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken.  
 

2.5.3 Butiksmiljö 

Som nämnt tidigare är butiksmiljön en av de aspekter vi väljer att fokusera på för att 

besvara studiens frågeställning. I studien används en indelning av de olika 

komponenterna i butiksmiljön gjord av Baker et al., (1992), där tre kategorier 

förekommer; designfaktorer, bakgrundsfaktorer samt sociala faktorer. Valet av teori 

inom detta område baseras främst på en studie som genomfördes av Baker et al., (2002) 

där resultatet visade att designfaktorer var det som hade störst påverkan på 

konsumentens beteende. För att besvara studiens frågeställning är det därför viktig att 

undersöka hur designfaktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten. De designfaktorer 

vi väljer att fokusera på är butikslayout, ljus, skyltar samt exponering, vilka enligt 

tidigare forskning visat sig påverka dels hur mycket konsumenten köper och dels hur 

mycket tid konsumenten ägnar åt produkterna i butiken (Granbois, 1968: Woodside & 

Waddle, 1971: McKinnon et al., 1981: Buttle, 1984: Areni & Kim, 1994: Summers & 

Hebert, 2001: Razzouk et al., 2002: East et al., 2003). Konsumentens upplevda känslor i 

butiken påverkar också beteendet i butiken (Donovan & Rossiter, 1982: Tai & Fung, 

1997: Kaltcheva & Weitz, 2006) vilket motiverar att undersöka hur de olika 

designfaktorerna påverkar konsumentens upplevda känslor för att besvara studiens 

frågeställning.  
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2.6 Litteratursökning 

De sekundärkällor som används i studien har främst funnits genom litteratur samt de 

databaser som tillhandahålls av Umeå Universitet. För att skapa en övergripande bild 

över vårt område inleds litteratursökningen genom att vi söker både litteratur och 

artiklar som hjälper oss att förstå huvuddragen i tidigare forskning om konsumentens 

beteende. Efter detta koncentreras sökningen till artiklar som behandlar smalare 

områden som impulsköp och butiksmiljö. Vilka sökord som används inom respektive 

område redogör vi för i tabellen nedan.  
 

Tabell 1, sökord i litteratursökningen.  

Sökord 

 

Konsumentbeteende 

 

 

Impulsköp 

 

 

Butiksmiljö 

Consumer behaviour Impulse purchase Store atmosphere 

Buying behaviour Impulse purchase behaviour Atmospherics 

Buying motives Impulse buying Retail environment 

Consumer behaviour model Impulse consumer behaviour Influence of store 

environment 

Consumer behaviour research   In-store 

  Retail 

 

Vårt teorikapitel är i första hand uppbyggt på vetenskapliga artiklar som hämtas från 

Business Source Premier (EBSCO), för att säkerställa artiklarnas trovärdighet, och 

därigenom också öka studiens vetenskapliga tyngd, söker vi enbart efter artiklar som är 

peer reviewed. Vi har även funnit ytterligare artiklar genom att studera referenser som 

tidigare forskare har använt sig av. Referenser till boken Marknadsföring i butik 

(Nordfält, 2007) används också för att hitta tidigare forskning inom just butiksmiljö. 

Målet med litteratursökning är att fastställa teorivalens utgångspunkter, vilka bör vara 

relaterade till studiens frågeställning då frågeställningen i sin tur ger indikationer om 

vart en forskare ska söka information (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Då vår studie 

antar en deduktiv forskningsansats grundar sig vår frågeställning på de teorier vår 

sökning genererat. Vår inledande litteratursökning om konsumentens beteende ger oss 

indikationer om att den tidigare forskningen inom detta område är splittrad samtidigt 

som många modeller beskriver en individs köp som en genomtänkt process, vilket gör 

oss nyfikna på hur tidigare forskning förklarar impulsköp. Litteratursökningen inom 

detta område ger oss kunskap om vilka faktorer som aktiverar impulsköp, en faktor som 

påverkar konsumentens tendens till impulsköp är just miljön i butiken. 

Litteratursökningen ligger således till grund för vår frågeställning; vad påverkar 

konsumentens impulsköp i butiken.  
 

I kapitlen om studiens teoretiska- och praktiska metod används främst litteratur som 

sekundärkälla. Vi anser att det finns flertalet böcker och författare som beskriver detta 

grundläggande. För att styrka tillförlitligheten och undvika missuppfattningar har olika 

böcker använts inom samma område.  
 

2. 7 Källkritik 

Vid genomförandet av en studie bör ett kritiskt teorival genomföras, en viktig del av 

detta är själva teorianvändningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). För att säkerställa 

en kritisk granskning av den teori som används finns tre principer att utgå ifrån; 

ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). 

För att på ett systematiskt och kritiskt sätt granska de källor som vi använder i vår studie 
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väljer vi att använda oss av dessa tre kriterier, nedan kommer en redogörelse av dessa 

kriterier.  
 

Ursprung innefattar användning av första- respektive andrahandskällor, då användning 

av andrahandskällor innebär en risk för att ursprungsförfattarens ståndpunkt har 

förvrängts (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Detta är något vi tar hänsyn till under vår 

litteratursökning då vi i största möjliga mån använder oss av grundkällor. Vid 

användningen av boken Marknadsföring i butik (Nordfält, 2007), som ses som en 

andrahandskälla, går vi genom bokens referenser tillbaka till grundkällan och använder 

oss istället av denna vid utformandet av teorikapitlet. I de få fall vi använder oss av 

andrahandskällor beror detta på att vi inte lyckas hitta förstahandskällan, men då gör vi 

den bedömningen att vi anser andrahandskällan vara trovärdig. Då vårt teorikapitel 

främst bygger på förstahandskällor påverkas inte de teorier och modeller vi använder av 

andra forskare, därför anser vi att detta kriterium uppfylls.  
 

Den empiriska grunden innefattar om källorna som används i studien är primära eller 

sekundära, vad som är rätt och fel gällande detta beror på forskarens kunskapssyn och 

forskningsstrategi (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Då vår studie utgår från en 

deduktiv forskningsansats är det naturligt för oss att i första hand utgå från 

sekundärkällor och sedan komplettera samt jämföra dessa med det data vår 

undersökning genererar. Då vi har för avsikt att undersöka hur den befintliga teorin 

förhåller sig till den verklighet vi studerar innebär detta att sekundära källor blir 

utgångspunkten för de primära källorna. Hade vi valt att utgå från de primära källorna, 

alltså det vi själva observerat, hade studiens forskningsansats istället blivit induktiv och 

syftet med studien hade ej uppnåtts.  
 

Aktualitet innebär att ju senare källa är daterad desto mer trovärdig anses denna vara, 

dock kan viktiga källor hamna i skymundan om detta kriterium följs för strikt 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Vi är medvetna om att vi i teoridelen om 

konsumentbeteende använder oss av vissa källor som kan tyckas inaktuella, anledningen 

till varför vi anser dessa vara relevanta är för att de beskriver hur forskningen utvecklats 

över tid och vi anser att detta skapar en förståelse för forskningsområdet och därigenom 

också för vår studie. Även inom teoriområdet butiksmiljö och impulsköp förekommer 

vissa äldre teorier och modeller, merparten av dessa används dock även under senare år 

av andra forskare vilket vi anser tyder på att teorin är aktuell än idag. Vi anser vidare att 

den betydande delen av forskningen som studien bygger på har skett, eller använts, 

under de senaste årtiondena.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom de områden vi identifierat som 

relevanta för att besvara studiens frågeställning. Inledningsvis beskriver vi vad tidigare 

forskning inom konsumentbeteende genererat, detta för att skapa en förståelse för 

området hos läsaren. Vidare redogör vi för tidigare forskning inom impulsköp och då 

främst vad som stimulerar impulsköp. Avslutningsvis beskriver vi tidigare forskning 

inom butiksmiljö och hur denna kan påverka konsumenten, för att till sist redogöra för 

forskning kring hur olika specifika faktorer i butiken påverkar konsumenten. 

Genomgående i kapitlet diskuterar vi relevansen i tidigare forskning för att besvara den 

aktuella studiens frågeställning.   

 

3.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende är ett forskningsområde som under en längre tid varit i fokus inom 

flera olika forskningsdiscipliner. Främst har forskare inom marknadsföringen varit 

intresserade av att förstå hur konsumenter faktiskt köper. En central dimension i detta 

och i all forskning kring konsumentbeteende är diskussionen kring huruvida 

konsumenter baserar sitt köpbeslut på rationella eller emotionella faktorer. I detta 

avsnitt diskuterar vi först konsumentens köpbeslutsprocess för att därefter förklara hur 

tidigare forskning diskuterat rationella och emotionella faktorers betydelse för denna. 

 

Den mest använda modellen som beskriver hur konsumentens köp faktiskt ser ut är den 

som kallas för köp- och beslutsprocessmodellen. Konsumentbeteendet är en pågående 

process och inte bara något som sker i det ögonblick som själva köpet sker (Solomon et 

al., 2013, s. 6). Hur processen beskrivs är en många gånger vidareutvecklad modell som 

etablerades redan i början på 1900-talet och sedan dess utgör en grund i läran om 

konsumentens beteende (Fahy & Jobber, 2012, s. 60). Modellen är främst utvecklad av 

Engel et al., (1968) och Nicosia (1968), Nicosia (1968, s.167) konstruerade en modell 

som förklarar vad som ligger till grund för konsumentens beteende vid köpbeslut, denna 

är något mer komplex än den modell som är välkänd idag. Engel et al., (1968) 

utvecklade sedan modellen genom att förenkla den till en fem-stegsmodell bestående av 

stegen; identifiering av problem, informationssökande, värdering av alternativ, själva 

köpet och utvärdering av köp. Denna modell är fortfarande aktuell och används frekvent 

inom undervisning i marknadsföring genom böcker bland annat skrivna av Solomon et 

al., (2013) och Fahy & Jobber (2012). Det första steget innebär identifiering av 

problem, detta innebär att ett behov uppstår hos individen (Fürst & Siggelin, 2013, s. 

252). När ett problem uppkommer så måste behovet identifieras så att det även kan 

lösas (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 52). När köpbehovet har förstärks under det första 

steget så tar det andra steget vid som är informationssökande. En konsument kan söka 

information både internt genom att relatera till sina tidigare erfarenheter och externt 

genom att ta del av information från vänner, familj eller media (Engel et al., 1968, s. 

378). Konsumenten går sedan in i processens tredje steg som innebär att värdera de 

alternativ som framkommit under föregående steg. Det finns olika kriterier som 

konsumenten utgår från när denne värderar alternativen, dessa kriterier kan delas in i 

fyra kategorier; tekniska, ekonomiska, sociala och personliga (Fahy & Jobber 2012, s. 

66). Efter att konsumenten fattat ett beslut baserat på den tidigare värderingen sker 

själva köpet, vilket är det fjärde steget i processen. Hur lyckat köpet blir för 

konsumenten beror enligt Engel et al., (1968, s. 445) på hur väl konsumenten lyckats 

värdera alternativen. Det femte och sista steget i köp- och beslutsprocessen sker efter 
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köpet och handlar om utvärderingen av köpet. Konsumenten utvärderar här om 

produkten motsvarade förväntningarna och löste det problem som identifierats (Fürst & 

Siggelin, 2013, s. 253).  

 

Den kritik som riktats mot köp- och beslutsprocessen innefattar dels att den inte 

beskriver hur impulsköp förklaras och dels ifrågasätts om människan verkligen har den 

kognitiva kapaciteten för att genomgå denna process (Nordfält, 2007, s. 24).  En studie 

som genomfördes av Hoyer (1984) visar att konsumenter vid 95 procent av köpen inte 

gör några jämförelser mellan produkter, och i 89 procent av fallen studerar 

konsumenten inte en enda hyllkantsetikett i butiken. Vilket vi menar indikerar på att 

konsumenten i dessa situationer inte genomgår hela köp- och beslutsprocessen då 

konsumenten inte jämför och värderar produkterna i en butik mot varandra. Enligt 

Rossiter & Percy (1997, s. 154) fattas 65 procent av konsumentens köpbeslut till någon 

del i butiken. Vidare visar en undersökning av Hausman (2000) att konsumenterna 

själva kategoriserar 30-50 procent av sina inköp som impulsköp. Förekomsten av 

impulsköp menar vi är det starkaste kritiken som kan riktas mot den traditionella köp- 

och beslutsmodellen eftersom alla köpbeslut uppenbarligen inte inleds med ett uppstått 

behov, att konsumenten söker information kring produkten och jämför skillnader mellan 

produkter, samt att de tar ett genomtänkt beslut för köpet. Vi menar alltså att 

konsumentens beteende inte alltid kan förklaras genom köp-och beslutsprocessen, då 

främst eftersom den inte förklarar hur konsumenten genomför impulsköp.  

 

Det är främst den företagsekonomiska forskningen som styrker det rationella 

perspektivet av konsumentbeteendet. Den företagsekonomiska forskningen har sin 

grund i antagandet att konsumenten vill maximera den upplevda nyttan (Firat & 

Venkatesh, 1995, s. 240). Kotler (1965, s. 38-39) beskriver, i en sammanfattande artikel 

om modeller som använts genom tiden för att analysera konsumenten, hur 

företagsekonomiska forskare antar att konsumenten är en individ med rationella 

preferenser som noggrant väger förväntade fördelar mot förväntade nackdelar innan 

varje köpbeslut. De forskare som menar att konsumenten inte alltid agerar rationellt 

menar istället att även individuella tankar och känslor påverkar individen vid 

konsumtion (Firat & Venkatesh, 1995, s. 240). En studie som gjordes av Tauber (1972, 

s. 49) visade på att det finns köpmotiv som inte är kopplade direkt till behovet av den 

specifika produkten utan istället kan härledas ur sociala och personliga motiv. Ett 

köpmotiv som beskrivs av Belk et al., (1989, s. 144) är den status som konsumenten 

anser att vissa produkter har och genom sin konsumtion kan de uttrycka detta. Chan et. 

al. (2012, s. 564) menar att människor påverkas av och beter sig likartat som individer i 

omgivningen, detta genom konsumtion av specifika märken och produkter som 

förknippas med den referensgrupp som individen önskar tillhöra. 

 

En studie som öppnar upp för en kombination av det rationella- och emotionella 

konsumentbeteendet är den som Bellenger et al., (1977) genomförde där två bastyper av 

konsumenter identifierades; de som ser shopping som en fritidsaktivitet och de 

ekonomiskt orienterade konsumenterna. Vid valet av butik värderar dessa 

konsumenttyper olika aspekter, de ekonomiskt orienterade konsumenterna värderar 

bekvämlighet och pris samtidigt som de som shoppar på fritiden värderar kvalitet och 

utbud (Bellenger et al., 1977, s. 37). Vidare undersöker Bellenger & Korgaonkar (1980 

s. 91-92) hur beteendet mellan dessa olika konsumenttyper skiljer sig åt och kommer 

fram till att de som shoppar på fritiden i större utsträckning åker på shoppingturer utan 

planerat mål och att de har närmare till impulsköp. Studien visar också att de som ser 
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shopping som en fritidsaktivitet spenderar mer tid per shoppingtillfälle och att det är 

mer troligt att de fortsätter shoppa efter att de genomfört ett köp (Bellenger & 

Korgaonkar, 1980, s. 91-92). Vi menar att den ekonomiskt orienterade konsumenten har 

ett mer rationellt konsumentbeteende eftersom denne värderar pris och bekvämlighet 

vid val av butik tyder detta på att konsumenten vill nyttomaximera sin shopping genom 

att få ut så mycket som möjligt genom så lite tid och pengar som möjligt. Konsumenten 

som ser shopping som en fritidsaktivitet anser vi däremot shoppar på mer emotionella 

grunder då det är butikens utbud och kvaliteten på detta utefter konsumentens 

preferenser som styr valet av butik.  

 

Ett antal andra modeller för att förklara konsumentens beteende har också konstruerats 

genom tiden. En modell som använts i stor utsträckning är den som konstruerades av 

Howard & Sheth (1969), denna modell beskriver konsumentens hjärna som en svart 

låda. Enligt modellen kan företag och marknadsförare förse konsumenten med olika 

typer av stimuli, dessa bearbetas sedan på olika sätt i konsumentens hjärna, den så 

kallade svarta lådan, innan konsumenten reagerar och ett beteende eller en handling 

triggas igång (Howard & Sheth, 1969, s. 85). Modellen tar hänsyn till flera olika typer 

av stimuli som kan vara beteende-, situations-, eller ekonomiskt inriktade (Farley & 

Ring, 1974 s. 430). Även Chhabra (2012, s. 345) använder sig av uttrycket “den svarta 

lådan” och menar att de som arbetar med marknadsföring aldrig kommer att förstå den 

fullständigt då konsumenten själv knappt är medveten om vad som sker. McGuire 

(1976, s. 302) undersökte konsumentens beslutsfattande från ett psykologiskt perspektiv 

och menar att konsumentens beteende visst kan förutspås genom att studera 

beslutsfattandet från olika perspektiv där både interna och externa faktorer inkluderas. 

Konsumentens beteende kan alltså förutspås genom hänsyn till både konsumentens 

kommunikation med omvärlden och konsumentens tidigare erfarenheter gällande 

butiken eller produkten (McGuire, 1976, s. 302). Enligt båda modellerna är extern 

stimuli, från exempelvis butiker, marknadsföring eller media, faktorer av betydelse för 

konsumentens beteende. Vi anser att båda modellerna stödjer vårt antagande om att 

faktorer i butiksmiljön påverkar konsumentens beteende. För att besvara studiens 

frågeställning kommer vi senare i teoridelen att behandla den typen av extern stimuli vi 

anser vara relevant. Huruvida konsumentens agerande går att förutspå eller inte ämnar 

vi inte att undersöka vidare då detta är utanför det område vi valt att studera.  

 

3.2 Impulsköp 

Då tidigare forskning visar att många köpbeslut fattas just i butiken anser vi att tidigare 

forskning inom området impulsköp är relevant för att besvara studiens frågeställning om 

vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken. Impulsköp är en del av 

forskningen kring konsumentens beteende som är viktig att förstå vid utförandet av 

marknadsföringsarbete (Sarikhani Khorrami et al., 2015, s. 825). Impulsköpet beskrivs 

som mer upphetsande, mindre medvetet och mer oemotståndligt köpbeteende jämfört 

med det planerade köpbeteendet (Kacen and Lee, 2002, s. 164). Begreppet impulsköp är 

av många forskare inom ämnet sammankopplat med oplanerade köp, de två begreppen 

beskriver alla typer av köp som en konsument gör utan att ha planerat det i förväg 

(Stern, 1962, s. 59). Grundtanken att impulsköp är oplanerade är en central aspekt i alla 

definitioner av impulsköp (Piron, 1991, s. 512). En definition av ett oplanerat köp är att 

det är ett köpbeslut som vidtas utan att ett problem tidigare har uppstått eller en 

köpintention bildats, före konsumenten kliver in i butiken (Engel et al., 1968, s. 483). 

Rook (1987) beskriver dock impulsköpet som ett mer begränsat och specifikt fenomen 

än vad ett oplanerat köp är. Vidare definierar Rook (1987, s. 191) begreppet impulsköp 
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som att “en konsument upplever en plötslig, ofta kraftfull och ihållande drivkraft att 

köpa något”. Även om Rook’s definition av impulsköp är mer begränsad och beskrivs 

som en typ av ett icke planerat köp kommer vi att använda oss av begreppet impulsköp 

som en synonym till oplanerat köp. Anledningen är att få med fler aspekter av 

impulsköpet samt att det är allmänt vedertaget att begreppen är synonyma med 

varandra. Vi tror även att en smalare definition av begreppet hade begränsat 

användbarheten av studiens resultat.  

Stern (1962, s. 60) har delat in begreppet impulsköp i fyra olika kategorier: 

 Den första gruppen är rena impulsköp som innefattar köp som bryter 

konsumentens vanliga köpbeteende. 

 Påminnande impulsköp uppstår när konsumenten ser en vara i butiken och 

kommer ihåg att varan bör inhandlas, ett köp som har planerats i förväg men 

som konsumenten inte tänker på innan den besöker butiken. 

 Tredje gruppen är föreslaget impulsköp och inträffar när konsumenten 

visualiserar ett behov av en produkt när denne ser varan för första gången i en 

butik. 

 Sista gruppen av impulsköp är planerade impulsköp, detta sker när en 

konsument går in i en butik med avsikt att köpa ett antal specifika varor men 

också ett syfte att göra några oplanerade köp baserat på specialerbjudanden, 

kuponger etcetera. 

 

I studien utgår vi från att alla fyra kategorier av impulsköp bidrar till att beskriva det vi 

definierar som impulsköp, denna indelning lyfts fram för att klargöra hur vi ser på 

impulsköp och vilka typer av oplanerade köp som i studien ingår under begreppet. Vi 

tror att det är lätt för läsaren att tolka begreppet impulsköp som att det enbart innefattar 

rena impulsköp, men vi menar att alla fyra kategorier ingår i begreppet. Vidare kommer 

vi inte diskutera dessa fyra olika impulsköpskategorier djupare.  

 

Impulsen att köpa är komplex, hedonistiskt styrd och kan stimulera en emotionell 

konflikt hos konsumenten, dessutom är impulsköp benäget att uppstå med minskad 

hänsyn från individen till impulsköpets konsekvenser (Rook, 1987, s. 191). I sin studie 

visade Kathleen och Ronald (2007) att de konsumenter vars resurser är uttömda, i 

förhållande till konsumenter vars resurser inte är uttömda, känner en starkare ingivelse 

till att köpa, är villiga att spendera mer och spenderar mer pengar i oförutsedda 

kösituationer. Impulsköp är en irrationell process där frestelsen att tillfredsställa en 

impuls triumferar över de rationella delarna av sinnet (Rook, 1987, s. 191). För att 

återkoppla till köp- och beslutsprocessen som vi redogjort för tidigare i teorikapitlet 

anser vi att denna process beskriver den rationella konsumentens beteende då varje köp 

är noggrant genomtänkt medan impulsköp enligt Rook (1987) hamnar utanför modellen 

då konsumentens impulser är starkare än det rationella beteendet. Vilket ytterligare 

motiverar vårt val att undersöka konsumentens förhållande till impulsköp för att besvara 

studiens frågeställning.  

 

Enligt tidigare forskning är konsumenter olika benägna att genomföra impulsköp. I sin 

studie beskriver Youn & Faber (2000) tre generella personlighetsfaktorer som är 

relaterade till att en individ besitter en benägenhet för impulsköp, dessa faktorer är 

bristande kontroll, stressreaktion och uppfattningsförmåga. Bristande kontroll visar på 

att en generell egenskap hos impulsiva personer kan leda till att individen agerar 

impulsivt i en viss konsumtionskontext, sambandet mellan stressreaktionen och 
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impulsköp antyder att köpet kan reglerar humöret hos individen, slutligen kan 

associationen mellan uppfattningsförmåga och impulsköp innefatta att vissa personer 

kan vara känsliga mot stimuli från omgivningen som kan bidra till deras impulsiva 

beteende (Youn & Faber, 2000, s. 182). Vi menar att detta indikerar att vi, för att 

besvara vår frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken, 

även måste ta hänsyn till konsumentens personliga egenskaper då benägenheten för 

impulsköp är något som påverkar köpbeslutet i butiken.  

Impulsköp eller ett oplanerat beslut att köpa en produkt eller tjänst som görs just före ett 

köp utlöses av stimulus (Aruna & Santhi, 2015, s. 21). Det plötsliga behovet av att köpa 

utlöses sannolikt av en visuell konfrontation med en produkt eller reklamstimulans, men 

impulsen att köpa beror inte alltid på direkt visuell stimulans (Rook, 1987, s. 191). De 

påverkande signaler som aktiverar impulsköp kan delas in i två övergripande kategorier: 

interna och externa faktorer (Wansik, 1994, s. 508). De interna faktorerna är till skillnad 

från de externa baserade på sinnesstämningar och känslor (Youn & Faber, 2000, s. 182). 

Youn & Faber (2000, s. 180) förklarar också att individer kan använda sig av impulsköp 

som ett medel för lindring vid vardagliga påfrestningar såsom stress och ångest. De 

faktorer som är kopplade till intern stimuli för impulsiva inköp är, som tidigare nämnt, 

associerade med känslor men även hedonistiska influenser då individer med 

hedonistiska behov försöker uppnå glädje genom att köpa produkter. (Aruna & Santhi, 

2015, s. 26). Eftersom vi i vår studie väljer att studera generation y som består av yngre 

individer, och som tidigare nämnt i inledningskapitlet befinns personer ur generation y 

vara hedonistiskt lagda samt konsumerar för omedelbar tillfredsställelse, så anser vi att 

de interna faktorerna är viktiga att ta i beaktning i vår studie. 

 

Externa är de faktorer som innefattar omgivningen och sinnesintryck (Youn & Faber, 

2000, s. 182). Extern stimuli är vad både butiker och produkttillverkare kan använda till 

sin fördel för att uppmuntra impulsköp, fokus bör ligga på utformningen av butikerna 

och kunskap konsumenten (Aruna & Santhi, 2015, s. 26). Vidare förklarar Aruna och 

Santhi (2007, s .27) att stimulans för impulsköp skapas genom butiksmiljön med musik, 

genom reklam och kampanjer i butiken samt genom kunniga säljare som 

rekommenderar lämpliga produkter till konsumenten och därigenom skapar lust och 

nyfikenhet för shopping. Att tidigare forskning visar att externa faktorer som 

butiksmiljön och marknadsföring aktiverar impulsköp går i linje med vad tidigare 

forskning kommit fram till angående vad som påverkar konsumenten vid planerade köp. 

Likheterna tydliggörs i de två modeller som vi redogjort för tidigare i kapitlet 

konstruerade av McGuire (1976) och Howard & Sheth (1969). Det faktum att tidigare 

forskning är överens om att en viktig del som förklarar konsumentens beteende är just 

butiksmiljön ligger till grund för både hur vi utformar teorikapitlet. 

 

Andra externa faktorer som enligt tidigare studier visat sig påverka konsumentens 

tendens till impulsköp är inställningen till olika typer av marknadsföring. En studie som 

genomfördes av Hultén & Vanyushyn (2014) ämnade undersöka om konsumentens 

inställning till olika marknadsföringskanaler samt tendensen till impulsköp hade något 

samband. Resultatet visar att om konsumenten är positivt inställd till marknadsföring i 

butik är denne mer benägen att genomföra impulsköp (Hultén & Vanyushyn, 2014, s. 

99). Detta menar vi går i linje med Youn & Faber (2000) som menar att 

uppfattningsförmågan har betydelse för konsumentens tendens till impulsköp, då vi 

anser att en individ som i större utsträckning uppfattar sin omgivning bör vara mer 

positivt inställd till marknadsföring i butik än en individ som inte gör det. Vidare menar 
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Hultén & Vanyushyn (2014, s. 99) att det finns ett samband mellan inställningen till 

olika marknadsföringskanaler då konsumenter som har en positiv inställning till tv-

reklam respektive direkt reklam även är positivt inställda till marknadsföring i butik. 

Hultén & Vanyushyn’s (2014) studie menar vi sammanfattar forskningen om impulsköp 

på ett bra sätt då den inkluderar både de externa och de interna faktorerna som även 

Wansik (1994) beskriver. De externa faktorerna i form av olika marknadsföringskanaler 

och de interna faktorerna i form av konsumentens inställning till olika 

marknadsföringskanaler. Att impulsköp stimuleras av både interna och externa faktorer 

ger en bra indikation för hur studien utformats då vi ämnar undersöka både olika 

externa faktorer i butiksmiljön samt konsumentens känslor och personliga egenskaper 

för att besvara vår frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i 

butiken.  

 

3.3 Butiksmiljö 

Inledningsvis i avsnittet redovisas teori kring hur butiksmiljön påverkar konsumenten, 

vilka faktorer i butiksmiljön som påverkar konsumenten samt hur butiksmiljöns 

inverkan skiljer sig åt beroende av vilken produkt som konsumeras. Senare delen i 

avsnittet behandlar de designfaktorer som har en påverkan på konsumentens beteende i 

butiken. 

3.3.1 Butiksmiljöns påverkan 

Likt köp- och beslutsprocessen finns även en sekventiell modell som beskriver hur 

butiksatmosfären påverkar konsumentens beteende, denna modell består av fyra steg 

och utvecklades av Kotler (1973). Det första steget i modellen går ut på att produkten 

placeras på en plats i butiken som karaktäriseras av vissa egenskaper, medan det andra 

steget innefattar att konsumenten uppfattar vissa av dessa egenskaper (Kotler, 1973, s. 

53). Även Nordfält (2007, s. 27) menar att en konsument inte ser eller uppfattar allt 

denne exponeras för utan att vad konsumenten faktiskt uppfattar beror på andra interna 

faktorer. Det tredje steget innebär att konsumentens tillstånd, känslomässigt eller 

informationsmässigt, eventuellt påverkas och om så är fallet kan även konsumentens 

sannolikhet för att köpa varan förändras, vilket är det fjärde och sista steget i modellen 

(Kotler, 1973. s. 54) 

 

För att mäta hur butikens miljö påverkar konsumenter i butiken konstruerade Donovan 

och Rossiter (1982) en modell som baseras på att atmosfären i butiken väcker känslor 

hos konsumenten, känslorna påverkar i sin tur konsumentens beteende i butiken. 

Konsumentens beteende i butiken kategoriseras som antingen närmande eller 

undvikande och de känslor som skapar det närmande- eller undvikande beteendet är 

glädje och upprymdhet (Donovan & Rossiter, 1982, s. 41). Sambandet mellan känslorna 

och konsumentens beteende är att upplevd glädje bidrar till att konsumenten vill 

spendera mer pengar och upplevd upprymdhet bidrar till att konsumenten vill spendera 

mer tid i butiken (Donovan & Rossiter, 1982, s. 54-55). Donovan och Rossiter (1982, s. 

54-55) fann även ett samband mellan upprymdhet och glädje som visade att upprymdhet 

har en förstärkande effekt på känslan av glädje, sambandet fungerar även åt motsatt håll 

då upprymdheten också förstärker negativa känslor. En replikation av studien gjordes av 

Tai och Fung (1997, s. 334) där samma samband mellan känslor och 

konsumentbeteende påvisades, dock fann de att upprymdheten enbart förstärkte positiva 

känslor och inte de negativa. Liknande resultat framkom i en studie som genomfördes 

av Kaltcheva & Weitz (2006, s. 116) där en förstärkande effekt av upprymdhet enbart 

identifierades vid positiva känslor.  
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Att modellen enbart tar hänsyn till två känslor för att mäta hur butikens miljö påverkar 

konsumenten är något som har ifrågasatts i senare studier där denna modell har jämförts 

med andra modeller med mer utförliga frågebatterier (Havlena & Hoolbrook, 1986: 

Havlena et al., 1989). Resultatet av dessa studier gav dock stöd åt Donovan & 

Rossiter’s modell och då speciellt om det är effekten av hur känslorna påvekar 

konsumentens beteende och inte vilka känslor som konsumenten upplever som ska 

mätas. Eftersom studiens resultat syftar till att vägleda företag inom klädbranschen mot 

hur de kan bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja sin butiksmiljö är det effekten 

av hur känslorna påverkar konsumenten som är det intressanta för studien. Vi avser att 

undersöka vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken för att sedan kunna ge 

företagen rekommendationer med utgångspunkt i den effekt som de olika faktorerna har 

på konsumentens beteende. Med detta i åtanke känns Donovan & Rossiter’s modell 

relevant att använda i studien trots att denna bara tar hänsyn till två olika känslor. 

Donovan & Rossiter’s forskning visar att butiksmiljön påverkar konsumentens beteende 

och att den gör det genom känslorna upprymdhet och glädje. Även Kotler’s (1973) 

modell visar ett samband mellan konsumentens känslor och konsumentens beteende. 

För studien innebär detta att det är relevant att mäta konsumentens upplevda känslor i 

förhållande till faktorer i butiksmiljön för att undersöka hur konsumentens beteende 

påverkas.  

 

 
Figur 1, illustration över butiksmiljöns påverkan på konsumentens känslor och beteende. Skapad av 

författarna 2016. 

 

 

För att underlätta studier om hur butiksmiljön påverkar konsumentens beteende har 

forskare delat in de komponenter som kan påverka konsumenten i olika kategorier. Den 

indelning som vi kommer att använda oss av i studien är den som gjordes av Baker et 

al., (1992, s. 450) där butiksmiljöns komponenter delades in i tre kategorier; 

designfaktorer, bakgrundsfaktorer samt sociala faktorer. Designfaktorer innefattar 

exempelvis butikens layout, färgval samt skyltning, bakgrundsfaktorer innefattar dofter 

och ljud och i de sociala faktorerna inräknas det som innebär personliga möten (Baker 

et al., 1992, s. 450).  

 

I en studie som genomfördes av Baker et al.,(2002) testades hur de olika faktorerna 

påverkade konsumentens upplevelse i butiken. Det som testades var hur design-, 

bakgrunds-, och sociala faktorer påverkade 1) konsumentens uppfattning av 

bekvämligheten, 2) hur bra konsumenten trivs i butiken, 3) vilken prisuppfattning 

konsumenten fick om produkterna, 4) hur de uppfattade personalen och servicens 

kvalitet och 5) hur konsumenten uppfattade varornas kvalitet. Studien genomfördes med 

syfte att avgöra vilka faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende och på vilket 

sätt de gör det (Baker et al., 2002, s. 121). Resultatet visade att alla faktorer påverkade 

konsumentens köpbeteende genom att ha en effekt på någon eller några av ovanstående 

Butikens miljö 
Konsumentens 

känslor 

Konsumentens 
beteende i 

butiken 
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variabler, de faktorer som visade sig ha störst påverkan på konsumentens köpbeteende 

var designfaktorer då dessa påverkade samtliga variabler (Baker et al., 2002, s. 121). 

Anmärkningsvärt med detta resultat är att designfaktorerna visade sig ha större effekt på 

den upplevda servicenivån i butiken än de sociala faktorerna (Nordfält, 2007, s. 132). 

Med utgångspunkt i detta resultat väljer vi att gå vidare med att undersöka hur olika 

designfaktorer påverkar konsumentens beteende.  

 

Forskning har alltså visat att konsumenten påverkas av butiksmiljön genom att denne 

först uppfattar de olika egenskaperna i miljön genom sinnen. Forskning har visat att 83 

procent av informationen som når hjärnan kommer från ögonen (Mårtenson, 1994, s. 

64). Vi menar att butikerna med hjälp av olika visuella faktorer således har stora 

möjligheter att kommunicera med och påverka sina konsumenter, vilket ytterligare 

motiverar att vi väljer att undersöka just hur visuella designfaktorer i butiken påverkar 

konsumenten. Det konsumenten uppfattar påverkar sedan konsumentens känslor som i 

sin tur påverkar konsumentens beteende i butiken. Enligt Schlosser (1998) är 

butiksmiljöns inverkan olika stor beroende på vilken typ av produkt konsumenten är ute 

efter. Vid köp av så kallade sociala produkter påverkar butiksmiljön konsumenten i 

större utsträckning än vid köp av så kallade nyttiga produkter, som exempel på sociala- 

och nyttiga produkter nämns ett gratulationskort respektive en huvudvärkstablett 

(Schlosser, 1998, s. 363). Vi menar att kläder går under kategorin social produkt då 

konsumtion enligt Solomon et al., (2013, s. 64) innebär en möjlighet att kommunicera 

roller och status, vidare menar Hjort (2006, s. 56) att konsumtion av kläder även kan 

kompensera för bristande social status på annat håll. Vid konsumtion av kläder är det 

alltså inte nyttan som står i fokus, som att exempelvis hålla sig varm, utan 

konsumtionen handlar främst om identitetsskapande. Företag inom klädbranschen har 

med stöd i Schlosser’s (1998) teori möjlighet att påverka konsumenten genom 

butiksmiljön i större utsträckning än företag inom andra branscher. Butiksmiljön blir 

därför central när det kommer till konsumentens impulsköp i en klädbutik, vi redogör i 

avsnittet nedan för tidigare forskning om fyra centrala designfaktorer i butiksmiljön 

samt hur dessa påverkar konsumenten.  

 

3.3.2 Designfaktorer 

 

Butikslayout 

Butikslayout är ett av de första områden som började studeras inom detaljhandeln och 

dagens teknikutveckling, genom exempelvis sändare, har bidragit till att området 

fortfarande är aktuellt. Forskningen innefattar främst konsumentens rörelsemönster och 

hur detta påverkar köpbeteendet och köpfrekvensen.  

 

Enligt Buttle (1984, s. 111) köper konsumenter som rör sig över hela butiksytan fler 

produkter än konsumenter som bara befinner sig i vissa delar av butiken. Även 

Granbois (1968, s. 31) menar att ju fler delar av butiken som konsumenten passerar 

desto fler köp genomför konsumenten. Sorensen (2003, s. 32-33) menar däremot att det 

är viktigare att konsumenterna befinner sig på, för butiken, strategiskt viktiga områden 

än att de besöker hela butiksytan. Viktiga områden i butiken kan exempelvis vara de där 

konsumenten lättare lockas till merköp (Sorensen, 2003, s. 32-33). Granbois (1968) 

identifierade dock ett positivt samband mellan tiden som konsumenten spenderade i 

butiken och antalet genomförda köp. Sambandet kan antas styrka Buttle’s (1984) 

argument då det bör ta längre tid för konsumenten att besöka hela butiken än att enbart 

besöka vissa delar av butiken. Enligt Nordfält (2007, s. 151) är dock konsumentens 
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mentala inställning under besöket viktigare än den spenderade tiden i butiken, om en 

konsument är öppen för att ta till sig sortimentet kan denna köpa fler produkter än en 

sluten konsument som spenderar längre tid i butiken.   

 

Gällande konsumentens rörelsemönster i en butik pekar tidigare forskning åt olika håll. 

Konsumenten tenderar att hålla sig längs butikens yttervarv om denne inte styrs åt annat 

håll av butikens layout (Buttle, 1984, s. 111). Konsumenter har även lättare för att i 

efterhand komma ihåg produkter som varit placerade längs butikens yttervarv (Sommer 

& Aitkens, 1982, s. 212). Sorensen (2003, s. 34) menar dock att konsumenter har ett 

visst inbyggt rörelsemönster som förklaras av geografiska faktorer och att butiken bör 

placera varorna efter detta, butiken kan alltså inte styra konsumenterna genom att 

placera produkter på ett visst sätt.  

 

Ljus 

Forskning om ljussättning har visat att ljuset påverkar människan på två sätt, dels 

påverkas graden av upprymdhet då en människas hjärtfrekvens till viss del samvarierar 

med ljuset och dels påverkas möjligheten att ta in information visuellt (Nordfält, 2007, 

s. 168). Forskning som genomförts för att undersöka ljusets effekt på konsumentens 

beteende har främst gjorts i form av experimentella studier där forskarna har varierat 

ljusets styrka. Enligt Areni & Kim (1994, s. 126-127) bidrar ett starkare ljus i en butik 

till att konsumenterna undersöker fler produkter. Vid ett starkare ljus läser 

konsumenterna på fler hyllkantsetiketter och lyfter upp fler produkter än vid ett svagare 

ljus (Areni & Kim, 1994, s. 127). Ett liknande resultat visade en studie som Summers & 

Hebert (2001) genomförde där olika ljusstyrkor testades i samband med 

specialexponeringar. Det starkare ljuset har ingen effekt på tiden som konsumenten 

spenderar vid produkten, men däremot vidrör eller plockar konsumenten upp produkten 

i större utsträckning vid ett starkare ljus (Summers & Hebert, 2001, s. 147-148). Ljuset 

har dock inte visat sig ha någon effekt på butikens försäljning (Areni & Kim, 1994, s. 

128).  

 

Butiksskyltar 

Forskningen kring skyltar i butiken och dess påverkan på konsumenten grundlades 

redan på 1960-talet, tidigare studier visar att mer information om produkten ökar 

konsumentens trovärdighet för budskapet (Nordfält, 2007, s. 172). Woodside & Waddle 

(1971) jämförde försäljningseffekten av att använda skyltar respektive sänka priset, de 

testade även kombinationen av både skyltar och prissänkning. Alla alternativen 

genererade i en ökning av försäljningen och effekten av enbart en skylt vid produkten 

jämfört med enbart en prissänkning visade sig vara dubbelt så stor (Woodside & 

Waddle, 1971, s. 30). Den absolut största försäljningsökningen skedde dock när 

produkten både försågs med en skylt och priset sänktes (Woodside & Waddle, 1971, s. 

31). Vi menar att studiens resultat styrker vårt antagande om att många köpbeslut fattas 

i butiken. Att försäljningen av produkten ökade vid användning av en skylt tyder på att 

konsumenten fattar köpbeslutet i samband med att denne uppmärksammar skylten. 

Vilken information på skylten som är mest effektiv har forskare också tidigare studerat. 

Det har visat sig att det skiljer sig åt mellan produkter som säljs till ordinarie pris och 

produkter som säljs till nedsatt pris (McKinnon et al., 1981). Produkter både till nedsatt- 

och ordinarie pris visade sig sälja bäst när en skylt med både pris och information om 

produkten användes, däremot visade det sig att produkter till ordinariepris sålde bättre 

utan skylt än om en skylt med pris användes (McKinnon et al., 1981, s. 61). Nedsatta 

varor sålde dock bättre med en prisskylt än utan skylt (McKinnon et al., 1981, s. 61).   
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Exponering 

En studie som genomfördes av Wilkinson et al., (1981, s. 46) visade att genom att ge en 

produkt det dubbla utrymmet så ökade försäljningen mellan 250-300 procent. Att ge en 

produkt ett ökat utrymme är ett exempel på en specialexponering som butiker kan 

använda sig av, det vill säga att produkten inte bara finns på sin vanliga plats i hyllan. 

Den stora effekten som det dubblade utrymmet hade på försäljningen anser vi styrker att 

en stor del av konsumentens köpbeslut fattas i butiken, vilket gör exponering till ett 

effektfullt verktyg att arbeta med för butiker. Dubbelexponering av produkter är också 

en specialexponering som många butiker använder sig av, att placera samma produkt på 

flera platser i butiken ökar chansen för att konsumenten ska köpa produkten. East et al, 

(2003) genomförde ett experiment för att ta reda på hur produkter ska exponeras för att 

uppnå den största försäljningsökningen. En större exponeringsyta jämfördes med 

dubbelexponering av samma produkt, resultatet visade att båda alternativen genererade i 

en ökad försäljning, dock blev försäljningsökningen större när utrymmet för produkten 

utökades (East et al., 2003, s. 132). Nordfält (2007, s.77) beskriver skillnaderna mellan 

försäljningseffekterna som att effekten av dubbelexponering kan förklaras som 1+1=2 

då försäljningen ökar additivt, och effekten av en större exponeringsyta som 1+1=3 

vilket innebär att då exponeringsytan ökar så ökar försäljningen ännu mer.  

 

Att fronta är något som många butiker i detaljhandeln arbetar med, det innebär helt 

enkelt att placera varorna så att det ser välfyllt ut. Det finns två antaganden om 

konsumenter som pekar i olika riktning, dels antas konsumenter vilja plocka ur välfyllda 

och välsorterade hyllor och dels antas konsumenter påverkas av vad andra konsumenter 

har köpt (Nordfält, 2007, s. 78). Razzouk et al., (2002, s. 33-34) genomförde en studie 

där de jämförde försäljningen när produkten var frontad respektive urplockad, resultatet 

visade att 76 procent av försäljningen plockades ur exponeringar som ej frontats. Enligt 

studien påverkas konsumenten i större utsträckning av vad andra har köpt tidigare än av 

ordningen i butiken. Resultatet kan tyckas märkligt när så många butiker inom 

detaljhandeln lägger ner tid på att fronta sina produkter, en förklaring till detta kan 

enligt oss vara att det är lättare för butiken att hålla ordning på sina produkter i syfte att 

förenkla inköp etcetera.  

 

Tidigare forskning och studier inom butiksmiljö inriktad på butikslayout, ljus, skyltar 

och exponering visar alltså att var och en av dessa faktorer har betydelse när det 

kommer till hur mycket konsumenten köper eller hur lång tid konsumenten ägnar åt 

produkter. För att besvara studiens frågeställning ämnar vi undersöka hur tidigare 

forskning om hur konsumenten beter sig i förhållande till dessa faktorer stämmer 

överens med verkligheten. Vi har även för avsikt att undersöka hur konsumentens 

upplevda känslor påverkas av respektive faktor då tidigare forskning visat att det är 

konsumentens känslor som ligger till grund för beteendet.  
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den praktiska metod som tillämpats i studien. 

Inledningsvis argumenterar vi för de val vi gjort relaterat till forskningsstrategi, 

forskningsdesign samt undersökningsmetod för att beskriva hur vi ämnar besvara 

studiens frågeställning. Sedan redogör vi för undersökningens population, urvalet av 

respondenter samt för hur enkäten konstruerades. Vidare redogör vi för arbetet med 

operationaliseringen av frågorna i enkäten där vi beskriver hur vi konstruerat frågorna 

med utgångspunkt i studiens teoretiska grund. Sedan beskriver vi hur distributionen av 

enkäten skett. Avslutningsvis redogör vi för hur vi har bearbetat den insamlade 

informationen från undersökningen.  
 

4.1 Forskningsstrategi 

I studiens teoretiska metodavsnitt klargör vi att studien utgår från en objektivistisk 

verklighetssyn, en positivistisk kunskapssyn samt antar en deduktiv forskningsansats. 

Ståndpunkter som grundar sig i studiens frågeställning, vad påverkar konsumentens 

impulsköp i butiken, som vi ämnar besvara med befintlig teori som utgångspunkt samt 

genom observationer av hur konsumenten förhåller sig till den verklighet vi anser vara 

objektiv. Till följd av ovan nämnda synsätt och ansatser samt studiens frågeställning 

anser vi att en kvantitativ forskningsstrategi är bäst lämpad för studien. Typiska 

karaktärsdrag för den kvantitativa forskningen är en objektiv syn på verkligheten, ett 

naturvetenskapligt sätt att se på kunskap samt att teori och empiri antas ha ett deduktivt 

förhållande (Bryman & Bell, 2011, s. 150). Då studien ämnar förklara vad som påverkar 

konsumentens impulsköp i butiken genom ett stort antal observationer snarare än att 

skapa en djupare förståelse kring detta motiveras vårt val av en kvantitativ 

forskningsstrategi. En kvantitativ metod avser att redogöra för och förklara företeelser 

och samband genom att mäta dessa företeelser och samband (Bryman, 2008, s. 150). Vi 

är intresserade av att undersöka vad som påverkar konsumentens benägenhet att 

genomföra impulsköp samt vilka faktorer i butiksmiljön som påverkar konsumenten. 

Vidare ämnar vi ta reda på om det finns något samband mellan konsumentens 

impulsköpbeteende och vilka faktorer i butiksmiljön som denne påverkas av, detta 

indikerar på att en kvantitativ forskningsmetod är lämplig för vår studie. Kausalitet är 

en viktig del av kvantitativ forskning, kvantitativa forskare inriktar sig sällan på att 

förklara ett visst fenomen utan vill undersöka de underliggande orsakerna till detta 

fenomen för att kunna förklara det (Bryman & Bell, 2011, s. 163). En kvantitativ studie 

gör det möjligt att uttala sig om stora grupper även om undersökningen genomförs på en 

mindre grupp och därmed applicera resultatet på fler än de som ingår i undersökningen 

(Eliasson, 2013, s. 30). Vår studie utgår från ett konsumentperspektiv eftersom vi 

genom vår undersökning ämnar vägleda företag inom klädbranschen mot en effektiv 

konkurrensstrategi genom att undersöka vad som påverkar konsumentens impulsköp i 

butiken. För att kunna vägleda dessa företag på bästa sätt är det viktigt att vi har 

möjligheten att generalisera studiens resultat utanför vårt urval vilket också motiverar 

valet av en kvantitativ studie. 
 

En kvalitativ forskningsstrategi hade inneburit att vi, istället för att fokusera på att 

förklara den generella konsumentens beteende, fokuserat på att tolka den individuella 

konsumentens upplevelse av ett butiksbesök. Utgångspunkten i kvalitativ forskning är 

deltagarnas perspektiv då en kvalitativ forskare strävar efter att förstå deltagarnas 

beteende i termer av den kontext i vilken studien genomförs (Bryman & Bell, 2011, s. 
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387). I vår studie utgår vi från tidigare forskning inom området för att sedan ta reda på 

hur deltagarna i studien förhåller sig till denna, vår utgångspunkt blir således den 

objektiva verklighet vi skapat och inte deltagarnas egna perspektiv. För att besvara 

studiens frågeställning ämnar vi kartlägga och förklara konsumentens beteende i butik 

samt att med hjälp av undersökningen applicera resultatet även på de som inte ingår i 

urvalsgruppen, detta skulle vi gå miste om vid val av en kvalitativ metod.  
 

Kritik mot kvantitativ forskning har riktats mot att strategin inte tar hänsyn till 

skillnader mellan människor och naturvetenskapliga objekt och det faktum att 

människor tolkar omvärlden tillskillnad från naturvetenskapliga objekt (Bryman & Bell, 

2011, s. 167). Motståndare till kvantitativ forskning menar också att det är en statisk 

bild av verkligheten som skapas vilken skiljer sig från den verklighet som de individer 

som deltar upplever (Bryman & Bell, 2011, s. 168). Syftet med studien är att kartlägga 

hur konsumenter påverkas av miljön i en butik, och därmed skapa en generell bild av 

hur detta ser ut i verkligheten, för att uppnå detta anser vi att vissa antaganden om hur 

den sociala verkligheten ser ut är nödvändiga att göra.  
 

4.2 Forskningsdesign 

Denna studie kommer att genomföras med användning av en tvärsnittsdesign, detta då 

vi anser att det lämpar sig vid en kvantitativ undersökning. Syftet med studien är att 

förklara vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken för att sedan kunna 

vägleda detaljhandelsföretag, mängden insamlad data är därför av stor vikt för studiens 

användbarhet och vägledningens kvalitet. Med grund i det ovan nämnda anser vi att en 

tvärsnittdesign är mest lämplig att använda. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas 

in från mer än ett studieobjekt vid samma tidpunkt med målet att generera en 

uppsättning kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011, s. 53). Eftersom vår studie har en 

begränsad tidsram att förhålla sig till innebär även detta att en tvärsnittsdesign är 

lämplig då all datainsamling sker vid samma tillfälle. Syftet med en tvärsnittsdesign är 

att samla in en stor mängd data för att öka sannolikheten för en variation i de variabler 

som mäts, den insamlade data används sedan som utgångspunkt för att upptäcka 

mönster och olika slags samband (Bryman & Bell, 2011, s. 54). Egenskaperna för en 

tvärsnittsdesign sammanfaller med vad vi vill uppnå med studien, genom att undersöka 

ett flertal respondenter ämnar vi undersöka hur olika personliga egenskaper påverkar 

konsumentens beteende i butiken. En tvärsnittsdesign möjliggör ett insamlande av 

kvantitativ data från respondenterna som sedan fungerar som en konsekvent riktlinje när 

samband mellan olika variabler ska studeras (Bryman, 2008, s. 64). Att datainsamlingen 

sker vid samma tidpunkt ökar våra möjligheter att samla in en stor mängd data, vilket i 

sin tur ökar möjligheten att applicera resultatet utanför respondenterna i urvalsgruppen, 

något som är centralt inom kvantitativ forskning.  
 

4.3 Undersökningsmetod 

Vid valet av undersökningsmetod för en kvantitativ studie finns två olika 

tillvägagångssätt för utförandet av undersökningen, strukturerade intervjuer eller 

enkätformulär. Strukturerade intervjuer innebär att en intervjuare ställer frågor till 

respondenten som följer ett förutbestämt schema (Bryman & Bell, 2011, s. 202). En 

undersökning via ett enkätformulär innebär att respondenterna besvarar frågorna på 

egen hand, gemensamt för de båda metoderna är att de innefattar förutbestämda frågor i 

en viss ordningsföljd som respondenten ska besvara (Bryman & Bell, 2011, s. 231).  
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Det faktum att vi är intresserade av att kartlägga vad som påverkar den generella 

konsumentens impulsköp i butiken innebär att det är viktigt för studiens resultat att vi 

lyckas samla in en stor mängd data, vilket motiverar vårt val av en enkätundersökning. 

Fördelar med en enkätundersökning är att den kräver mindre tid från forskaren då de ett 

stort antal enkäter kan distribueras vid samma tidpunkt, samt att denna typ av 

undersökning kräver lite resurser (Bryman & Bell, 2011, s. 232). En risk med 

strukturerade intervjuer är att intervjuaren påverkar respondentens svar på frågorna, 

intervjun och studiens resultat blir därmed missvisande (Bryman & Bell, 2011, s. 232). 

Studiens trovärdighet och resultat bygger på att respondenterna svarar sanningsenligt, 

sannolikheten för att respondenterna svarar sanningsenligt anser vi vara större om 

enkäten får besvaras i lugn och ro samt utan vår närvaro.  
 

Kritik mot att använda enkätformulär riktas mot att det inte finns någon möjlighet att 

hjälpa respondenten att besvara frågorna om det skulle behövas (Bryman & Bell, 2011, 

s. 233). För att minska risken med svårbesvarade frågor lät vi några testpersoner besvara 

enkäten innan den skickades ut, vilket resulterade i några mindre justeringar i vissa 

frågor. Ett problem som kan uppstå vid enkätundersökningar är även att respondenten 

tröttnar om enkäten är för omfattande (Bryman & Bell, 2011, s. 234). För att undvika 

detta problem är vi noggranna med att följebrevet till enkäten beskriver studiens syfte 

samt hur lång tid undersökningen förväntas ta. Vi har även valt att dela upp enkäten så 

att respondenten inte kan se alla frågor samtidigt, detta anser vi bidrar till att den 

upplevs som kortare och mindre ansträngande att genomföra.  
 

Då vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minska riskerna som en 

enkätundersökning medför samt tar hänsyn till de fördelar denna undersökningsmetod 

innebär i form av en snabb och bred datainsamling motiverar detta vårt val av enkäter 

som undersökningsmetod. 

  

4.4 Population och respondenturval 

I den här studien har vi valt att undersöka hur konsumentens impulsköp påverkas i 

butiken samt att ta reda på om konsumentens personliga egenskaper har något samband 

med vilka faktorer i butiken konsumenten påverkas av. Vi har valt att studera detta hos 

generation y, som innefattar personer i åldern 17-31 år. Som nämnt i inledningen är 

motivet till valet av population att generation y anses vara den mest 

konsumtionsinriktade (Wolburg & Pokrywczyniski, 2001, s. 33) samt den mest benägna 

att genomföra impulsköp (Aruna & Santhi, 2015, s. 33) av alla generationer. Vidare kan 

generation y beskrivas som en generation som består av individer med skilda 

livssituationer då åldersspannet täcker både gymnasie- och universitetsstudenter samt 

arbetande. Det breda åldersspannet innebär att det är viktigt för oss att säkerställa att 

vårt urval täcker hela populationen för att öka möjligheten att applicera studiens resultat 

utanför urvalet.  
 

Populationen för vår studie är så pass stor att det är svårt att få fram en 

urvalsförteckning över hela populationen, det vill säga en urvalsram. Det skulle även 

kräva stora resurser och mer tid än vad vi har till förfogande. För att kunna dra slutsatser 

om populationen genom urvalsgruppen måste urvalet väljas ut från den empiriska 

populationen, vilket är en förteckning över de enheter som ingår i studiens teoretiska 

population (Halvorsen & Andersson, 1992, s. 96). Avsaknaden av urvalsram utesluter 

vår möjlighet att genomföra ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval kan genomföras 

på olika sätt, men grunden är att urvalet sker slumpmässigt och att alla individer i 
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populationen har samma sannolikhet att väljas ut, detta medför att urvalet blir 

representativt och möjliggör en generalisering av resultatet (Bryman & Bell, 2011, s. 

177). För att säkerställa att varje individ inom generation y har samma sannolikhet att 

bli utvald krävs en urvalsram, samt tid och resurser som vi inte har, detta medför att vi 

valt att genomföra ett bekvämlighetsurval. Utgångspunkten för ett bekvämlighetsurval 

är att vissa individer i populationen har större möjlighet att komma med i urvalsgruppen 

(Bryman & Bell, 2011, s. 190). För att försäkra oss om att vårt urval representerar de 

olika åldersgrupperna inom generation y har vi valt att använda oss av ett så kallat 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren inledningsvis tar kontakt med ett 

fåtal personer som ingår i populationen och är intressanta för undersökningen, genom 

dessa personer kan forskaren sedan ta kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & 

Bell, 2011, s. 193). Av naturliga orsaker skulle en distribution av enkäten enbart av oss 

leda till att urvalet till stor del skulle bestå av individer i ungefär samma ålder och med 

en liknande livssituation, ett snöbollsurval möjliggjorde ett urval som är mer 

representativt för populationen.  
 

Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att fastställa om urvalet 

representerar populationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Det är därför inte möjligt 

att generalisera resultatet av undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 190). Att 

representativiteten för populationen inte kan garanteras innebär att resultatet av studien 

blir skevt, detta är något vi måste ta hänsyn till vid arbetet med analysen av studien. Vi 

anser dock att ett bekvämlighetsurval är bäst lämpat för studien utifrån den disponibla 

tiden och resurserna.  
 

4.5 Enkätkonstruktion 

Vi kommer nedan att redogöra för hur vi konstruerat vår enkät, inledningsvis beskriver 

vi hur vi arbetat med layouten av enkäten för att sedan beskriva hur vi tänkt kring 

frågornas konstruktion.  Avslutningsvis diskuterar vi etiska aspekter som är viktiga att 

tänka på vid genomförandet av en enkätundersökning. Hela enkäten samt det 

tillhörande följebrevet finns tillgängligt i Bilaga 1.  
 

4.5.1 Layout 

Vår enkät består av 47 frågor som vi har delat upp i tre delar; bakgrundsfrågor, frågor 

om respondenten som konsument och frågor om respondenten som konsument i butik. 

Den första delen innefattar demografiska frågor. Oavsett vald undersökningsform är det 

fördelaktigt att inleda med neutrala frågor som exempelvis berör bakgrundsinformation 

(Patel & Davidson, 2011, s. 77). Även Ejlertsson (2014, s. 103) menar att en enkät bör 

inledas med neutrala och oprovocerade frågor. Vårt syfte med att inleda med 

demografiska frågor är att de kräver lite tankeverksamhet från respondenten, att inleda 

med den typen av frågor kan därmed bidra till att respondenten upplever ansträngning 

för att besvara enkäten som liten. Frågorna i enkätens andra del, som innefattar frågor 

om respondenten som konsument, är placerade i en ordning som följer de teorier som 

frågorna utgår från. Ordningsföljden innebär att frågorna i närheten av varandra är 

relativt lika. Frågorna i enkätens tredje del, som innefattar frågor om respondenten som 

konsument i butik, är placerade efter de faktorer i butiksmiljön vi valt att undersöka -

butikslayout, ljus, skyltar samt exponering. Syftet med detta är att vi anser att det är 

lättare för respondenten att ta ställning till varje enskilt påstående om de får besvara 

frågor rörande samma ämne efter varandra. För att enkäten ska upplevas som logisk för 

respondenten är det viktigt att dela upp frågorna i sammanhängande avsnitt efter valda 
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teman (Ejlertsson, 2014, s. 103). Vi har innan de två avslutande delarna i enkäten kort 

beskrivit efterföljande frågor, syftet med detta är att skapa ett sammanhang för 

respondenten och därmed förenkla besvarandet av dessa frågor. Vi har beskrivit det 

andra avsnittet i enkäten med frågor om dig som konsument och det tredje avsnittet som 

frågor om dig som konsument i butik. Benämningen betonar enligt oss att den andra 

delen avser mer generella frågor angående respondentens konsumentbeteende medan 

den tredje delen behandlar frågor om respondentens beteende på plats i butiken. Att 

förklara det närmast kommande frågeavsnittet skapar en struktur i enkäten som 

underlättar för respondenten (Ejlertsson, 2014, s. 103).  
 

4.5.2 Frågekonstruktion 

Förutom vid de demografiska frågorna i inledningen av enkäten och tre frågor angående 

konsumentens klädkonsumtion har vi valt att använda oss av en så kallad Likertskala. 

En Likertskala lämpar sig när man vill mäta attityder i anknytning till ett visst område 

(Bryman, 2008, s. 157). De frågor vi konstruerar med vårt teorikapitel som grund är 

skrivna i form av påståenden som respondenten ska ta ställning till genom en sjugradig 

skala där 1= instämmer inte alls och 7= instämmer helt. Det vanligaste är att använda 

sig av en femgradig skala (Bryman, 2008, s. 157), vi motiverar dock vårt val av att 

använda en sjugradig skala genom att vi är intresserade av en mer nyanserad bild av 

respondentens attityd. Att använda en skala med ett udda antal svarsalternativ innebär 

att respondenten har en möjlighet att välja ett neutralt svarsalternativ. En nackdel med 

att erbjuda ett neutralt svarsalternativ är att respondenten kan välja det neutrala 

alternativet för att det är bekvämt (Ejlertsson, 2014, s. 82). Vi väljer dock att använda 

oss av en skala som innefattar ett neutralt alternativ då vi inte vill tvinga respondenten 

att ta ställning till ett påstående där denne inte har någon speciell åsikt. Vidare anser vi 

att detta bidrar till mer pålitliga svar från respondenterna om ett neutralt svarsalternativ 

finns tillgängligt. Vi behåller svarsalternativens ordningsföljd genom enkäten för att 

underlätta för respondenten. För att undvika missförstånd bör personen som ställer 

enkätfrågorna, om detta är möjligt, använda samma ordningsföljd på svarsalternativen 

genom hela enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 78).  

4.5.3 Etik 

Vid kvantitativ forskning finns vissa etiska överväganden gällande de inblandade i 

studien att ta hänsyn till (Bryman, 2008, s. 131). Det är speciellt fyra forskningsetiska 

krav som bör beaktas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s. 32).  
 

I enkätens följebrev beskrivs studiens syfte, hur enkäten är uppbyggd, att deltagandet är 

frivilligt samt hur lång tid det förväntas ta att svara på enkäten. Detta för att uppfylla 

informationskravet, som enligt Bryman (2008, s. 131) innebär att respondenten ska få 

relevant information angående studien och vad som förväntas av dem. För att ytterligare 

försäkra oss om att respondenterna får den information de anser var nödvändig 

innehåller följebrevet även kontaktuppgifter till oss om ytterligare frågor hos 

respondenten skulle uppstå. Vidare att deltagandet i studien är frivilligt för 

respondenten samt att en enkät som distribueras via internet möjliggör för respondenten 

att när som helst avsluta undersökningen menar vi innebär att även samtyckeskravet för 

denna studie är uppfyllt. Samtyckeskravet innebär att varje respondent själva ska få 

bestämma över sin medverkan (Ejlertsson, 2014, s. 32). Eftersom enkäten skickas ut via 

internet är vi inte på plats när respondenterna fyller i enkäten, detta anser vi minskar 

risken för att respondenten ska känna sig tvingad att medverka eller slutföra 



 29 

undersökningen. Konfidentialitetskravet behandlar hanteringen av personuppgifter, de 

ska hanteras så att obehöriga ej kan ta del av dem (Bryman, 2008, s. 132). För att 

uppfylla konfidentialitetskravet har vi i följebrevet informerat om att både 

respondenterna och deras svar är anonyma. Något som kan ifrågasättas är det spann vi 

valt för svarsalternativen på frågan om respondenternas ålder då detta kan anses vara 

något smalt. Då vi dock inte efterfrågar respondenternas kön eller bostadsort anser vi att 

det smala åldersspannen inte bör bidra till att respondenterna upplever att de kan 

identifieras. I följebrevet klargör vi också för respondenterna att den insamlade 

informationen från enkätundersökningen enbart ska användas för att uppnå syftet med 

denna studie och inte i något annat sammanhang, vilket är i enlighet med 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in enbart får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2008, s. 132).  
 

4.6 Operationalisering 

Vi kommer i avsnittet att beskriva hur vi arbetat med att operationalisera 

undersökningens frågor. För att tydliggöra hur frågorna operationaliseras kommer vi 

att dela upp detta avsnitt i tre delar där vi i den första delen redogör för de 

bakgrundsfrågor vi formulerat. I den andra delen beskriver vi hur frågorna om 

konsumentens beteende konstruerats, i den tredje och sista delen i avsnittet redogör vi 

för operationaliseringen av frågorna om designfaktorerna i butiken.  
 

Som nämnt tidigare utgår de flesta frågor vi använder oss av i undersökningen från de 

teorier vi presenterar i teorikapitlet, detta gäller samtliga frågor förutom de 

demografiska frågorna i den första delen av enkäten samt tre frågor om konsumentens 

klädkonsumtion som vi också kategoriserat som bakgrundsfrågor. Enkätens frågor 

ämnar besvara vår frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i 

butiken. Det inledande arbetet med operationaliseringen är att utifrån studiens 

frågeställning identifiera de delområden som bidrar till att frågeställningen besvaras 

(Ejlertsson, 2014, s. 47). De två områden vi har identifierat är designfaktorer i 

butiksmiljön samt konsumentens beteende.  

4.6.1 Bakgrundsfrågor 

Enkätens bakgrundsfrågor rör respondenternas ålder, utbildningsgrad, sysselsättning 

och inkomst, detta för att få en överblick över undersökningens respondenturval. Syftet 

med att efterfråga respondenternas ålder är att säkerställa att vi når ut till respondenter i 

alla åldrar inom målgruppen generation y. Målet är att uppnå en jämn fördelning mellan 

åldrarna 17-31 och därmed öka möjligheten för ett representativt urval. Frågorna 

gällande utbildningsgrad, sysselsättning och inkomst ställs för att säkerställa att urvalet 

består av respondenter ur generation y med olika livssituationer vilket således också 

ökar möjligheten för ett representativt urval. Vi anser även att en individs inkomst 

påverkar hur denna tänker och agerar vid konsumtion, då inkomsten skapar 

konsumentens förutsättningar för konsumtion. De tre första frågorna under enkätens 

andra del måste också anses vara bakgrundsfrågor trots att de inte är placerade under det 

som i enkäten kategoriseras som bakgrundsfrågor. Motivet till detta är att vi anser att 

frågorna, som rör om respondenten handlar kläder för sin egen inkomst, hur stor del av 

de senaste klädinköpen som varit planerade samt hur mycket pengar respondenten 

handlar kläder för varje månad, också berör respondenten som konsument samt att det 

skulle upplevas mer logiskt för den som besvarar enkäten om dessa frågor istället 

placerades under enkätens andra del. Frågan om respondenten handlar kläder för sin 

egen inkomst har konstruerats i syfte att säkerställa att vi kan utgå från respondentens 
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inkomst när vi analyserar dennes konsumtionsvanor. Hur stor del av de senaste 

klädinköpen som respondenten anser vara planerade är relevant för vår studie då det gör 

det möjligt att i kombination med de frågor avsedda att undersöka hur benägen 

respondenten är att genomföra impulsköp ta reda på hur teorin ställer sig mot 

respondentens egen uppfattning.  

Hur mycket pengar respondenten spenderar på kläder varje månad är relevant för 

studien eftersom detta säger något om hur viktigt kläder är för respondenten.  

4.6.2 Konsumentbeteende 

Det andra delområdet vi identifierar som väsentligt för att besvara frågan om vad som 

påverkar konsumentens impulsköp i butiken är konsumentens beteende. Att 

konsumentens personlighet påverkar hur denne agerar som konsument är något som 

tidigare forskning bevisat. Området konsumentbeteende innefattar tre delar; 

konsumentens köpmotiv, konsumentens personliga egenskaper samt konsumentens 

relation till olika typer av marknadsföring.  
 

Respondentens personliga egenskaper 

Konsumentens personliga egenskaper har enligt tidigare forskning visat sig ha betydelse 

för hur benägen konsumenten är att genomföra impulsköp. Youn & Faber (2000) 

beskriver i sin studie tre generella personlighetsdrag som kan kopplas till en individs 

benägenhet för impulsköp, vilka är bristande kontroll, stressreaktion och 

uppfattningsförmåga. Vi konstruerar påståenden för att mäta i vilken utsträckning 

respondenten besitter dessa egenskaper (se tabell 2). Hur benägen en konsument är att 

genomföra impulsköp är relevant att undersöka för att besvara studiens frågeställning 

vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken.  
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Tabell 2, operationalisering personliga egenskaper. 
 

Respondentens personliga 

egenskaper 

 

  

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q14 

Jag anser att jag har lätt att hålla 

mig till min planerade budget när 

jag köper kläder. 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

Bristande kontroll 

Q15 

Jag har lätt för att ändra planerade 

klädinköp om nya alternativ 

dyker upp. 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

Bristande kontroll 

Q16 

Mina klädinköp kan påverka mitt 

humör. 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

 Stressreaktion 

Q17 

Jag känner mig lugnare efter att 

jag har köpt nya kläder. 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

Stressreaktion 

Q18 

Jag inspireras av produkter i 

skyltfönster när jag shoppar 

kläder. 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

Uppfattningsförmåga 

Q19 

De val jag gör när jag köper 

kläder påverkas av min 

omgivning (vänner, reklam, 

kändisar, trender etc.). 

Impulsköp 

Youn & Faber (2000)  

 

Uppfattningsförmåga 

   
 

Respondentens köpmotiv 

Hur konsumenten köper är något som tidigare forskning inte är helt överens om, då 

vissa menar att konsumenten köper rationellt genom att nyttomaximera (Kotler, 1965) 

medan andra menar att konsumenten fattar sina köpbeslut på emotionella grunder 

(Tauber, 1972: Belk et al, 1989: Firat & Venkatesh, 1995: Chan et al., 2012). För att 

undersöka hur detta förhåller sig i verkligheten konstrueras påståenden angående vad 

respondenten främst värderar vid klädinköp. I köp- och beslutsprocessen beskrivs under 

värderingfasen olika kriterier som en konsument utgår från när de olika alternativen 

värderas, dessa är tekniska, ekonomiska, sociala och personliga (Fahy & Jobber 2012, s. 

66). Som indikator för att mäta om en konsument värderar ekonomiska kriterier vid köp 

av kläder används prisvärd, detta anser vi kan härledas till det rationella 

konsumentbeteendet då målet för den rationella konsumenten är att få så mycket som 

möjligt för så lite som möjligt. Som indikator för att mäta om en konsument värderar 

tekniska kriterier, som innefattar produktspecifika egenskaper, vid köp av kläder 

används praktisk. Då den rationella konsumenten vill nyttomaximera genom sina köp 

anser vi att även praktisk kan härledas till det rationella konsumentbeteendet. Som 

indikator för att mäta om en konsument värderar sociala kriterier vid inköp av kläder 

används trendig, vilket vi anser härleds ur det emotionella konsumentbeteende. Detta i 
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enlighet med Chan et al., (2012) som menar att människors konsumtion speglas av att 

de påverkas av individer i omgivningen. För att mäta om konsumenten värderar 

personliga kriterier vid köp av kläder används snygg som indikator, vi menar att även 

detta härleds ur det emotionella konsumentbeteendet. Enligt oss kan en konsument som 

värderar utseendet på kläderna högre än pris och funktion inte vara intresserad av att 

maximera nyttan vid konsumtion. Genom en studie som genomfördes av Bellenger et 

al., (1977) identifierades två typer av konsumenter; de som ser shopping som en 

fritidsaktivitet och den ekonomiskt orienterade konsumenten, vid valet av butik värderar 

de olika konsumenttyperna olika aspekter. De skilda värderingarna menar vi tyder på en 

möjlighet för att de olika konsumenttypernas köpbeslut även kan påverkas av olika 

faktorer, vilket motiverar vår fråga om konsumenten ser på shopping som en 

fritidsaktivitet. En fråga om respondentens köpmotiv som återkopplar till vårt val av 

målgrupp, generation y, är frågan om respondenten blir lycklig av att köpa kläder. 

Frågan har sin utgångspunkt i att Aruna & Santhi (2015) beskriver individer i 

generation y som hedonistiskt lagda när de fattar sina köpbeslut, vilket innebär att de 

konsumerar för att uppnå lust eller lycka.  
 

Tabell 3, operationalisering köpmotiv. 
 

Respondentens köpmotiv   

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q8 

När jag köper kläder är det 

viktigare för mig att de är 

trendiga än att de är prisvärda. 

Konsumentbeteende 

Bellenger et al., (1977) 

 

 

Emotionellt eller 

rationellt köpmotiv 

Q9 

När jag köper kläder är det 

viktigare för mig att de är snygga 

än att de är praktiska. 

Konsumentbeteende 

Bellenger et al., (1977) 

 

 

Emotionellt eller 

rationellt köpmotiv 

Q10 

När jag köper kläder är det 

viktigare för mig att de är 

prisvärda än att de är snygga. 

Konsumentbeteende 

Bellenger et al., (1977) 

 

 

Emotionellt eller 

rationellt köpmotiv 

Q11 

När jag köper kläder är det 

viktigare för mig att de är 

praktiska än att de är trendiga. 

Konsumentbeteende 

Bellenger et al., (1977) 

 

 

Emotionellt eller 

rationellt köpmotiv 

Q12 

Jag anser att klädshopping är en 

nöjesaktivitet som jag gärna ägnar 

mig åt på min fritid. 

Konsumentbeteende 

Bellenger et al., (1977) 

 

Konsumenttyp, 

ekonomiskt orienterad 

eller ser shopping som en 

nöjesaktivitet 

 

Q13 

Jag känner mig lyckligare när jag 

köper nya kläder. 

Generation y 

Aruna & Santhi (2015) 

 

Generation y och 

hedonistiska influenser 

   
 

 

Respondentens relation till olika typer av marknadsföring 

Tidigare forskning har visat samband mellan konsumentens inställning till 

marknadsföring och dennes tendens till impulsköp. Enligt Hulten & Vanyushyn (2014, 



 33 

s. 99) har konsumenter med en positiv inställning till olika typer av marknadsföring 

också en positiv inställning till marknadsföring i butik, de menar också det finns ett 

positivt samband mellan en positiv inställning till marknadsföring i butik och tendensen 

till impulsköp. Vi konstruerar således påståenden för att undersöka vilken inställning 

respondenterna har till olika typer av marknadsföring. Med Hulten & Vanyushyn’s 

(2014) påvisade samband ämnar vi analysera hur marknadsföring genom olika kanaler 

påverkar konsumentens impulsköp i butiken.  
 

Tabell 4, operationalisering inställning till marknadsföring. 
 

Respondentens inställning 

till olika typer av 

marknadsföring 

 

  

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q20 

Jag uppskattar när det pågår 

olika specialkampanjer i en 

klädbutik 

Impulsköp 

Hultén & Vanyushyn 

(2014) 

 

Inställning till 

marknadsföring i butik 

Q21 

Jag uppskattar att se Tv-

reklam för olika klädbutiker 

Impulsköp 

Hultén & Vanyushyn 

(2014) 

 

Inställning till Tv-reklam 

Q22 

Jag uppskattar reklam för 

olika klädbutiker på sociala 

medier 

Impulsköp 

Hultén & Vanyushyn 

(2014) 

 

Inställning till reklam i 

sociala medier 

 

Q23 

Jag anser att reklam både på 

TV och på sociala medier 

för klädbutiker är 

irriterande 

Impulsköp 

Hultén & Vanyushyn 

(2014) 

 

Inställning till reklam i TV 

och på sociala medier 

   
 

4.6.3 Designfaktorer i butiken 

Även de frågor som rör designfaktorerna i butiken har vi valt att dela upp i två 

kategorier för att göra avsnittet tydligare för läsaren. Båda kategorierna ämnar 

undersöka konsumentens beteende i förhållande till tidigare forskning. Den första 

kategorin ämnar undersöka just beteendet och hur de olika faktorerna butikslayout, ljus, 

skyltar och exponering påverkar detta. Vi har valt att benämna dessa som 

beteendefrågor. Den andra kategorin ämnar undersöka hur konsumentens känslor 

påverkas av de olika faktorerna, detta då tidigare forskning visat att känslorna i sin tur 

påverkar konsumentens beteende i butiken. Vi benämner dessa frågor som känslofrågor.  
 

Beteendefrågor 

För att besvara vår frågeställning om vad som påverkar konsumentens impulsköp i 

butiken ämnar vi ta reda på vilka faktorer i butiksmiljön som konsumenten påverkas av. 

Tidigare forskning visar att designfaktorer är det som har störst inverkan på hur 

konsumenten uppfattar butiksmiljön (Baker et al., 2002) samt att majoriteten av 

informationen som når konsumentens hjärna kommer från ögonen (Mårtenson, 1994). 
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Vi har därför valt ut fyra visuella designfaktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

konsumenten på olika sätt, dessa är som nämnt tidigare butikslayout, ljus, skyltar och 

exponering. De påståenden vi har formulerat ämnar undersöka hur verkligheten 

stämmer överens med den tidigare forskningen, detta för att eventuellt kunna använda 

den tidigare forskningen för att dra slutsatser om hur de olika faktorerna påverkar 

konsumentens beteende. Tidigare forskning visar att de fyra faktorerna på olika sätt 

påverkar hur mycket konsumenten köper i butiken samt hur mycket tid konsumenten 

ägnar åt produkterna i butiken (Granbois, 1968: Woodside & Waddle, 1971: McKinnon 

et al., 1981: Buttle, 1984: Areni & Kim, 1994: Summers & Hebert, 2001: Razzouk et 

al., 2002: East et al., 2003).  
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Tabell 5, operationalisering beteendefrågor. 
 

Beteendefrågor 

 

  

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q24  

När jag besöker en klädbutik är 

det naturligt för mig att jag följer 

den, av butiken, uttänkta vägen. 

(Exempelvis IKEA:s vägbana) 

Butiksmiljö 

Buttle (1984); Sommer & 

Aitkens (1982); Granbois 

(1968, s.31)  

Rörelsemönster i butiken 

Q25 

När jag besöker en klädbutik är 

det viktigt för mig att få se hela 

sortimentet och därför besöka 

butikens alla delar. 

Butiksmiljö 

Buttle (1984); Sörensen 

(2003); Granbois (1968) 

 

Rörelsemönster i butiken 

Q30 

En starkare belysning i en 

klädbutik bidrar till att jag har 

möjlighet att studera produkterna 

mer noggrant. 

Butiksmiljö 

Areni & Kim (1994); 

Summers & Hebert 

(2001)  

 

Ljusets påvekran i 

butiken 

Q31 

Om en produkt är exponerad 

under starkare belysning ökar 

möjligheterna för att produkten 

fångar min uppmärksamhet. 

Butiksmiljö 

Areni & Kim (1994); 

Summers & Hebert 

(2001)  

 

Ljusets påverkan i 

butiken 

Q36 

Vid ordinariepris på en produkt 

bidrar en prisskylt bredvid varan 

till att jag blir mer lockad av att 

köpa produkten. 

Butiksmiljö 

(McKinnon et al., 1981) 

Skyltningens påverkan i 

butiken 

Q37 

Vid nedsatt pris på en produkt 

bidrar en skylt med information 

om produkten och det nedsatta 

priset till att jag har lättare för att 

köpa produkten. 

Butiksmiljö 

Woodside & Waddle 

(1971); (McKinnon et al., 

1981) 

 

 

Skyltningens påverkan i 

butiken 

Q42  

Om ett visst klädesplagg eller ett 

visst varumärke tar upp en stor 

yta i butiken är möjligheterna 

större att jag blir mer positivt 

inställd till detta. 

Butiksmiljö 

East el al., (2003) 

 

Exponeringens påverkan 

i butiken 

Q43  

Om det finns få klädesplagg i 

butiken av min storlek blir jag 

mer lockad av att köpa produkten. 

Butiksmiljö 

Razzouk et al., (2002) 

 

Exponeringens påverkan 

i butiken 
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Känslofrågor  

För att undersöka hur butiksmiljön påverkar konsumentens känslor har vi med 

utgångspunkt i Donovan & Rossiter’s (1982) modell skapat fyra så kallade känslofrågor 

om varje designfaktor (butikslayout, ljus, skyltar och exponering). Modellen utgår från 

att glädje och upprymdhet påverkar konsumentens beteende i butiken, där glädje 

påverkar hur mycket pengar konsumenten spenderar i butiken och upprymdhet påverkar 

hur lång tid konsumenten spenderar i butiken (Donovan & Rossiter, 1982). Varje faktor 

har fyra tillhörande känslofrågor, där två berör konsumentens upplevda glädje och två 

berör konsumentens upplevda upprymdhet kopplat till respektive faktor. Den ena av 

glädjefrågorna är positivt ställd och den andra är negativt ställd, detsamma gäller för 

frågorna som berör konsumentens upplevda upprymdhet. Frågorna är ställda på olika 

sätt för att kunna identifiera respondenter som uppvisar en skevhet i sina svar. För att 

mäta faktorernas positiva och negativa effekt på konsumentens upplevda känslor glädje 

och upprymdhet konstrueras indikatorer. De indikatorer vi använder oss av för att mäta 

respondentens upplevda glädje och upprymdhet utgår från en studie som gjordes av 

Kenhove & Desrumaux (1997) där de utgick från Donovan & Rossiter’s (1982) modell 

och testade om de mått som använts för att mäta glädje och upprymdhet fungerade, vi 

använder oss av de begrepp som enligt denna studie bidrar till att förklara respektive 

känsla. De begrepp vi valt att använda oss av presenteras i tabellen nedanför.  
 

 

Tabell 6, indikatorer för att mäta respektive känsla. 
 

Glädje  

Positiv Nöjd, glad, tillfredsställd 
Negativ Irriterad 
  
Upprymdhet  
Positiv Engagerad, inspirerad, stimulerad 
Negativ Bekväm, avslappnad, less 
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Tabell 7, operationalisering känslofrågor. 
 

Känslofrågor 

 

  

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q26 

Jag kan känna mig irriterad när 

jag måste gå igenom alla 

avdelningar på en butik för att 

komma igenom den. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q27 

Jag känner mig nöjd när butiken 

är uppbyggd så att jag går igenom 

alla avdelningar för att ta mig 

igenom den. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q28 

Jag blir bekväm när det är tydligt 

hur jag ska gå igenom en 

klädbutik. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q29 

Jag känner mig engagerad i min 

shopping när det är tydligt hur jag 

ska röra mig igenom en klädbutik. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q32 

En stark belysning i en klädbutik 

bidrar till att jag känner mig glad 

när jag befinner mig i butiken. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q33 

En stark belysning i en klädbutik 

kan göra att jag känner mig 

irriterad när jag befinner mig i 

butiken. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q34 

En svag belysning i en klädbutik 

bidrar till att jag känner mig 

avslappnad när jag befinner mig i 

butiken. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q35 

En svag belysning i en klädbutik 

kan bidra till att jag känner mig 

inspirerad när jag befinner mig i 

butiken. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 
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Tabell 8, operationalisering känslofrågor. 
 

Fortsättning  

känslofrågor 

 

  

Fråga Teori Ämnar mäta 

Q38 

Om mycket information om 

produkterna i en klädbutik finns 

tillgänglig bidrar det till att jag 

känner mig tillfredsställd. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q39 

Jag kan bli irriterad om det finns 

mycket information kring de olika 

produkterna i en klädbutik. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q40 

Om jag får information om priset 

på en vara i en klädbutik känner 

jag mig stimulerad. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q41 

Jag kan bli less om det är svårt att 

hitta priset på en vara i en 

klädbutik. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q44 

Om en produkt finns placerad på 

flera olika ställen i butiken känner 

jag mig irriterad. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q45 

Om jag ser att ett klädesplagg 

finns placerat på mer än ett ställe 

i butiken gör detta mig nöjd. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd glädje i butiken 

Q46 

Om en produkt i en klädbutik har 

fått ett stort utrymme får det mig 

att känna mig inspirerad. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

Q47 

Om en produkt i en klädbutik har 

fått mycket utrymme får det mig 

att känna mig less. 

Butiksmiljö 

Donovan & Rossiter 

(1982) 

 

Upplevd upprymdhet i 

butiken 

   
 

4.7 Distribution av enkät 

Studiens population, personer födda mellan 1985 och 1999, är i stor utsträckning aktiva 

på sociala medier. Facebook är det populäraste sociala nätverket bland 

internetanvändare i åldern 13-35 år (SOI, 2015). Vi har därför valt att distribuera vår 

enkät via internet och sociala medier, där Facebook är vår främsta distributionskanal. 

Valet av Facebook grundas även i att de som använder sig av det sociala mediet har en 

hög aktivitetsnivå. Inom generation y kontrollerar 40 procent sin Facebook tio gånger 

om dagen och 76 procent spenderar mer än en timme om dagen på det sociala mediet 

(Mangelsdorf, 2015). En fördel med att distribuera en enkät genom internet är att den 
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insamlade informationen är strukturerad och klar för analys direkt undersökningen 

avslutas (Bryman, 2008, s. 600). Att den insamlade data vid undersökningens slut är 

klar för analys innebär att vi undviker ett tidskrävande kodningsarbete och istället har 

tid för att låta undersökningen pågå en längre tid. En längre undersökningstid ökar 

möjligheten för oss att nå ett större antal respondenter och således även möjligheten att 

uppnå ett representativt urval. Ytterligare en fördel med att den insamlade data är 

strukturerad i rätt form är att risken för att bearbeta den insamlade informationen 

felaktigt minskar (Bryman, 2008, s. 601).  
 

Inledningsvis har vi valt att ta kontakt med personer genom Facebook som vi vet tillhör 

vår population. Vidare ber vi personerna att svara på enkäten och sedan ta kontakt med 

sina vänner för att sprida enkäten ytterligare. Ur generation y har 52 procent av de som 

använder Facebook över 300 vänner på det sociala nätverket, och de främsta tio 

procenten har över 1000 vänner (Mangelsdorf, 2015). Således anser vi att enkäten 

genom Facebook kan nå ut till ett stort antal respondenter och att vi därigenom kan 

uppnå vår målbild vad gäller respondentsvar.  
 

Vi distribuerade vår enkät den 18 april 2016 genom att dela den på den ovan nämnda 

distributionskanalen Facebook. De personer vi skickade ut enkäten till ombads sedan att 

dela den vidare till personer de kände som kvalificerades in i vår population, personer i 

åldrarna 17-31. Svarstiden för enkäten avslutades den 3 maj 2016. Tiden för att få in 

svar på enkäten styrdes av vår målbild, vilken var 200 svar från respondenter. Under de 

två veckorna som enkäten låg ute fick vi in 202 svar.  
 

4.8 Databearbetning 

I detta avsnitt ämnar vi redogöra för hur vi hanterat den insamlade informationen från 

undersökningen. Inledningsvis redogör vi för hur vi kodat det insamlade datamaterialet 

innan vi avslutar med att beskriva hur vi analyserat datamaterialets innehåll.  
 

4.8.1 Kodning 

Kodningen av det insamlade data utgör ett viktigt steg för att kunna analysera innehållet 

i informationen (Bryman, 2008, s. 291). Då vi använt oss av slutna frågor i 

enkätundersökningen krävs ingen tolkning eller subjektiv kategorisering av 

respondenternas svar. Däremot har vi valt att i vissa fall slå samman olika 

svarsalternativ för att tydligare kunna kategorisera studiens respondenter samt slå 

samman frågor som ämnar mäta samma begrepp för att tydliggöra vart respondenten 

står i relation till det aktuella begreppet. Hur vi har valt att koda innehållet från 

undersökningen redogör vi för nedan.  
 

Av de bakgrundsfrågor som enkäten består av är det två som får kodas om vid analysen 

av resultatet. Det är frågorna rörande om respondenten ser på shopping som en 

nöjesaktivitet samt om respondenten känner sig lyckligare vid köp av nya kläder. Här 

kodas svarsalternativen om så att ett svar mellan 1 och 3 på skalan blir 1 med 

betydelsen att respondenten inte instämmer med påståendet. Ett svar mellan 5 och 7 

kodas om till 3 vilket innebär att respondenten instämmer med påståendet medan 

svarsalternativet 4 kodas om till 2 med innebörden att respondenten ställer sig neutral 

till påståendet.  
 

Genom att respondenten får besvara påståenden om i hur stor utsträckning de besitter 

vissa personliga egenskaper ämnade vi undersöka dennes benägenhet att genomföra 
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impulsköp. Ett av dessa påståenden, fråga 14, ämnar mäta egenskapen bristande 

kontroll genom att respondenten fick ange i vilken utsträckning denne anser sig ha lätt 

för att hålla sig till en planerad budget. För att göra det möjligt att analysera i vilken 

utsträckning respondenten besitter egenskapen bristande kontroll får svarsalternativen 

för denna fråga kodas om och vändas på eftersom den i sin ursprungsformulering istället 

mäter det omvända, kontroll.  
 

För att undersöka om respondenten värderar rationella eller emotionella kriterier vid 

köp av kläder konstrueras påståenden om olika rationella och emotionella motiv där 

respondenten får ta ställning till hur högt de värderar dessa. För att i analysen kunna 

undersöka i hur stor grad respondenterna köper kläder baserat på emotionella motiv får 

svarsalternativen för de rationella påståendena kodas om genom att vi vänder på dem, 

svarsalternativ 7 kodas om till svarsalternativ 1 etcetera. Kodningen får innebörden att 

istället för att en respondent värderar rationella köpmotiv högt värderar emotionella 

köpmotiv lågt.   
 

För att undersöka hur butiksmiljön påverkar konsumenten konstrueras påståenden 

ämnade att mäta hur respondentens upplevda glädje respektive upprymdhet påverkas. 

Då vi vill undersöka hur respektive känsla påverkas både i positiv och negativ riktning 

så konstrueras ett positivt och ett negativt ställt påstående för varje känsla och 

designfaktor. Svarsalternativen för de negativt ställda påståendena kodas sedan om 

genom att vi vänder på dem så att om respondentens svarsalternativ exempelvis var 1 

kodas detta om till 7. Detta för att vi vid analysen vill jämföra de positiva och negativa 

svarsalternativen i samma skala för att kunna se den totala effekten av varje 

designfaktor på den aktuella känslan.  
 

För att identifiera eventuella samband mellan respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp och hur denne påverkas av designfaktorer i butiksmiljön samt andra aspekter 

av respondentens konsumentbeteende genomförs ett antal tester. Inför dessa tester kodas 

både den förklarande variabeln och responsvariabeln om genom att respondenterna 

kategoriseras efter det medelvärde som en sammanslagning av påståenden genererat 

eller det valda svarsalternativ som variabeln baseras på. Ett värde mellan 1 och 3,999 

kodas om till 1 som innebär att respondenten inte påverkas eller inte besitter den 

aktuella egenskapen. Ett värde mellan 4,001 och 7 kodades om till 2 med innebörden att 

respondenten påverkas eller besitter den aktuella egenskapen. Kodningen får till följd 

att de respondenter med ett medelvärde eller svarsalternativ på exakt 4 inte medräknas i 

testet, vilket är ett medvetet val då vi är intresserade av att se om det finns några 

samband mellan respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och om de 

påverkas eller inte påverkas av den variabel som använts som förklarande variabel. 

Valet att utesluta svarsalternativ och medelvärden på 4 innebär ett bortfall i testerna på 

mellan 7 och 38 respondenter. Det minsta antalet respondenter som testen baserades på 

är således 164 stycken, vi menar därför att detta inte medför någon negativ effekt på de 

tester som genomförs.  
 

4.8.2 Analys av data 

Att analysera data innebär att beskriva vad som observerats i undersökningen genom att 

kategorisera den insamlade informationen (Halvorsen, 1992, s. 107). Att på ett relevant 

sätt bearbeta informationen från undersökningen är viktigt för att materialet ska bli 

meningsfullt och användbart (Saunders et al., 2009, s. 414). Analysarbetet börjar med 

att vi importerar den insamlade data från enkätundersökningen till statistikprogrammet 
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SPSS för att kunna bearbeta informationen vidare. Arbetet med att analysera 

datamaterialet utförs med utgångspunkt i att besvara studiens delfrågeställningar för att 

därigenom kunna besvara studiens huvudsakliga frågeställning.  
 

För att skapa en överblick av hur resultatet ser ut beräknar vi medelvärdet för de 

relevanta frågorna. För att tolka betydelsen utgår vi från att ett medelvärde mellan 1 och 

3,999 innebär att respondenterna inte påverkas av det aktuella påståendet medan ett 

medelvärde mellan 4,001 och 7 innebär att respondenterna påverkas av det aktuella 

påståendet. Ett medelvärde på exakt 4 tolkas som att studiens respondenter ställer sig 

neutrala till påståendet. Vi genomför sedan signifikanstest i form av one-sample t-test 

för att undersöka om medelvärdet är statistiskt signifikant. Ett signifikanstest innebär att 

sannolikheten för att resultatet kan generaliseras över hela populationen testas, om det 

testade värdet visar sig vara signifikant ökar pålitligheten i resultatet (Bryman & Bell, 

2015, s. 358). När vi genomför one-sample t-test har vi valt att undersöka om det 

aktuella medelvärdet är signifikant skilt från 4, som är vårt neutrala svarsalternativ, 

eftersom vi vill se om det aktuella påståendet påverkar respondenterna i någon riktning. 

Enligt Bryman (2008, s. 334) är test av den statistiska signifikansen bara användbara om 

undersökningen genomförts på ett sannolikhetsurval. Även om vår undersökning utgår 

från ett bekvämlighetsurval och därför inte kan generaliseras till resten av populationen 

anser vi att signifikanstester kan ge en indikation för hur pålitligt studiens resultat är. 

När den statistiska signifikansen undersöks identifieras även hur stor risken är för att dra 

slutsatsen om att det finns ett samband trots att något sådant inte existerar (Bryman, 

2008, s. 334). Vi använder oss av signifikanstest för att kunna utesluta att slumpen 

påverkat det aktuella medelvärdet, detta eftersom det alltid finns en viss osäkerhet i 

uppskattningen av medelvärden när studien bara utförs på ett urval och inte på hela 

populationen. Vi har valt att använda ett 95 procentigt konfidensintervall i våra 

signifikanstest och en signifikansnivå på 5 procent. Den statistiska signifikansnivån 

innebär den risknivå som forskaren är villig att acceptera vid slutsatsen om att det finns 

ett samband även i populationen (Bryman, 2008, s. 335). Vår valda signifikansnivå på 5 

procent innebär att vi anser medelvärdet vara statistiskt signifikant enbart om 

sannolikheten för att skillnaden mellan medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 

uppstått av en slump är lägre än 5 procent. I resultatet redovisar vi tabeller som 

innehåller det aktuella medelvärdet samt både p-värdet och t-värdet för varje 

signifikanstest. Vi har valt att redovisa både p-värdet och t-värdet eftersom det finns ett 

samband mellan dem genom att ett högt t-värde indikerar på ett lågt p-värde. Ett högt t-

värde ökar således möjligheterna för ett signifikant medelvärde.  
 

Vidare analyseras materialet med hjälp av korstabeller och chi-två test för att identifiera 

eventuella samband som kan hjälpa oss att besvara studiens delfrågeställningar och 

således också studiens huvudsakliga frågeställning. Korstabellerna och Chi-två testen 

ämnar undersöka om en aspekt av respondentens konsumentbeteende kan hjälpa till att 

förklara en annan aspekt av respondentens konsumentbeteende. Korstabeller gör det 

möjligt att analysera två variabler samtidigt samt studera relationen mellan de två 

variablerna (Bryman, 2008, s. 326). Syftet med korstabellerna är att få en uppfattning 

om vilka inbördes relationer som finns mellan de variabler kopplat till respondentens 

konsumentbeteende som studeras. Korstabeller används med fördel för att identifiera 

sambandsmönster (Bryman, 2008, s. 327).  
 

För att undersöka om det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan de två 

variablerna som inte enbart beror på slumpen genomförs chi-två test baserat på de 

korstabeller vi konstruerat. Chi-två test används för att kontrollera hur säkert det är att 
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ett samband mellan två variabler som visar sig i urvalet även återfinns i populationen 

(Bryman, 2008, s. 335). Trots att studiens undersökning utgår från ett 

bekvämlighetsurval anser vi vårt urval vara relativt representativt för den valda 

populationen, därför anser vi att chi-två test kan utföras för att få en uppfattning om hur 

pålitliga de eventuella observerade sambanden är. Chi-två test utgår från en beräkning 

av det förväntade värdet, alltså det värde som skulle vara fallet om enbart slumpen 

påverkade, för att sedan generera ett p-värde som visar sannolikheten för att studiens 

urval påvisar ett felaktigt samband i populationen (Bryman, 2008, s. 335).  
 

Även vid chi-två testen använder vi oss av en signifikansnivå på 5 procent, vilket 

innebär att vi anser att ett samband är statistiskt signifikant enbart om sannolikheten för 

att det observerade sambandet uppstått trots att det inte finns något samband är lägre än 

5 procent. Vidare innebär det att om vi drar 100 stickprov ur studiens population ska 

högst fem av dessa uppvisa ett samband som inte återfinns i populationen.  

 

I vår studie har vi valt att även analysera medelvärden som i testerna inte visar sig vara 

signifikanta. Vi har valt att analysera dessa medelvärden eftersom trots att de inte är 

signifikanta kan vi se åt vilket håll våra respondenters beteenden drar åt. Det vi kan säga 

om resultaten i de fallen där medelvärdena inte är signifikanta är att våra resultat kan ha 

påverkats av slumpen, men att vi trots detta kan se en tendens i respondenternas 

beteende. Vi har därför valt att även analysera dessa medelvärden. 
 

4.9 Bortfall 

Studiens mål relaterat till datainsamling är att antalet användbara enkäter ska vara cirka 

200 stycken och den faktiska datainsamlingen genererade i 202 användbara enkäter. Då 

vi inte utgår från någon urvalsram eller genomför ett sannolikhetsurval har vi ingen 

möjlighet att kontrollera studiens bortfall. En studies respondentbortfall utgörs av de 

individer i urvalet som inte deltar i undersökningen (Bryman, 2008, s. 192). Då vi 

genomför ett bekvämlighetsurval innebär detta att inga specifika individer väljs ut att 

delta i studien utan urvalet baseras på vilka respondenter som finns tillgängliga. Således 

har studien inga respondentbortfall som beror på att en specifik individ inte velat delta i 

undersökningen. Vi menar dock att det kan finnas en risk för att vissa respondenter 

börjar besvara enkäten och sedan inte fullföljer undersökningen, vilket också 

kategoriseras som en typ av bortfall. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 324) är en risk 

med enkätundersökningar att respondenten tröttnar vid besvarandet om enkäten är för 

omfattande. Vi har dock ingen möjlighet att kontrollera denna typ av bortfall och det är 

heller ingenting som påverkar studiens kvalitet eller resultat. Eftersom studien har 

uppnått det uppsatta målet angående antalet insamlade enkäter samt utgår från ett 

bekvämlighetsurval och därför inte påverkas av vilka individer som besvarar respektive 

inte besvarar enkäten.  
 

En studies svarsfrekvens utgör den procentuella andel av urvalet som besvarat frågorna 

i undersökningen, svarsfrekvensen påverkas också negativt om någon respondent 

undviker att besvara en eller flera frågor i enkäten då denna bör räknas som oanvändbar 

(Bryman, 2008, s. 192). Vi har vid konstruktionen av enkäten valt att utforma samtliga 

frågor som obligatoriska för respondenten att besvara, vilket innebär att studien inte har 

några svarsbortfall. Vilket innebär att de 202 respondenter som urvalet består av har 

besvarat samtliga av enkätens frågor. 
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5. Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat som undersökningen genererat. 

Inledningsvis kommer vi redogöra för hur studiens urval ser ut samt olika fördelningar 

inom urvalet. Vidare kommer resultatet att presenteras med utgångspunkt i studiens 

delfrågeställningar. Vi behandlar först resultatet kopplat till respondenternas 

benägenhet att genomföra impulsköp och vilken inverkan detta har på övriga aspekter 

av konsumentbeteendet. Sedan redogör vi resultatet för vilka faktorer i butiksmiljön som 

påverkar konsumenten samt hur dessa påverkar konsumenten. Slutligen presenterar vi 

resultatet som berör både respondenternas benägenhet att genomföra impulsköp och 

olika faktorer i butiksmiljön.  
 

5.1 Urval 

Cirkeldiagrammen nedan visar fördelningen över respondenternas ålder respektive 

högsta utbildningsnivå. I figur 2 framkommer att fördelningen mellan åldern 17 till 31 

år, som generation y består av, är relativt jämn. Andelen för varje ålderskategori ligger 

mellan 18 procent och 30 procent, den största andelen på 30 procent består av 

respondenter mellan 25 år och 28 år. Att åldersfördelningen är så pass jämn är positivt 

för studien då möjligheten för att urvalet är representativt för generation y ökar. Figur 3 

visar fördelningen över vilken den högsta utbildningsnivå studiens respondenter har, 

den är dock mindre jämn, detta då ingen av respondenterna enbart genomfört studier på 

grundskolenivå. Fördelningen mellan de med utbildning på gymnasienivå och de med 

utbildning på universitetsnivå är däremot jämn med 43 procent respektive 57 procent.  
 

Figur 2, cirkeldiagram över respondenternas  Figur 3,cirkeldiagram över  

ålder.     respondenternas högsta utbildningsnivå.  

 

Fördelningen över respondenternas sysselsättning respektive inkomstnivå redovisas i 

cirkeldiagrammen nedan. Figur 4 visar fördelningen över sysselsättningen bland 

respondenterna. Diagrammet visar att den största andelen, 44 procent, av studiens 

respondenter studerar på högskola eller universitet. Vilket vi anser kan vara en följd av 

att vi själva gör det eftersom enkäten distribuerades genom vårt nätverk på Facebook. 

Fördelningen mellan arbetande och studerande på gymnasiet var jämn, 29 procent 

respektive 27 procent. Att den största andelen av studiens respondenter är studerande 

speglas även i diagrammet över inkomstnivå, figur 5. Diagrammet visar att den största 

andelen, 64 procent, angett att de har en inkomst mellan 0kr och 14 999kr. Den näst 

största andelen, 30 procent, har angett att de har en inkomst mellan 15 000kr och 29 

999kr medan enbart 6 procent av studiens respondenter har en inkomst över 30 000kr.  
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Figur 4, cirkeldiagram över respondenternas Figur 5, cirkeldiagram över respondenternas 

sysselsättning.    inkomst. 

 

För att undersöka om det finns något samband mellan respondentens inkomstnivå och 

hur stor andel av sina köp som respondenten anser vara planerade genomför vi ett chi-

två test. Respondentens inkomstnivå används som förklarande variabel och andelen köp 

som respondenten anser vara planerade användes som responsvariabel. Nedan 

presenteras en korstabell där de inbördes relationerna mellan varje kategori går att 

utläsa. Chi-två testet genererar i ett p-värde på 0,486, vilket är högre än den valda 

signifikansnivån på 5 procent. Resultatet av testet innebär att vi inte kan säkerställa att 

det finns ett samband mellan respondentens inkomstnivå och hur stor andel planerade 

köp respondenten anser sig genomföra.  
 

Tabell 9, korstabell över inkomst och planerade köp. 

 Hur stor del av dina klädköp det 
senaste året anser du vara planerade 

 
 

Inkomst i kronor 
(månadsvis) 

 
0-50% 

 
51-100% 

Totalt 

0-1499 kr 53 77 130 
15 000 eller mer 33 39 72 
Totalt 86 116 202 
 
P-värde 

 
0,486 

 

 

 

För att visa en generell bild över hur studiens respondenter ser på att köpa kläder har vi 

konstruerat diagrammen nedan. Figur 6 visar hur väl påståendet “Jag känner mig 

lyckligare när jag köper nya kläder” stämmer in på respondenten, där svarsalternativ 1 = 

instämmer inte alls och svarsalternativ 7 = instämmer helt. Vi väljer att tolka detta som 

att de som svarar 1 till 3 inte anser sig bli lyckligare av att köpa nya kläder medan de 

som svarar 5 till 7 anser sig bli lyckligare av att köpa nya kläder samt att de 

respondenter som väljer svarsalternativ 4 ställer sig neutrala till påståendet. Av 

diagrammet går att utläsa att majoriteten, 54,4 procent, av studiens respondenter anser 

sig bli lyckligare då de köper nya kläder. Resultatet speglas även i diagrammet till höger 

(se Figur 7) som visar hur respondenterna ser på aktiviteten att köpa kläder, där 

majoriteten vilket innebär 51 procent anser att klädshopping är en nöjesaktivitet som de 
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gärna ägnar sig åt på fritiden. De respondenter som inte anser shopping vara en 

nöjesaktivitet, 40 procent, benämns i diagrammet som ekonomiskt orienterade 

konsumenter. 
 

 
 

Figur 6, stapeldiagram över i vilken utsträckning Figur 7, i vilken utsträckning respondenterna 

respondenterna känner sig lyckliga när de köper anser klädshopping som en nöjesaktivitet de  

kläder.    ägnar sig åt på fritiden. 

 
   

5.2 I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp 

konsumentens beteende?  

I detta avsnitt ämnar vi presentera hur respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp påverkar andra aspekter av konsumentbeteendet. Inledningsvis presenteras 

respondenternas benägenhet att genomföra impulsköp för att sedan jämföras med 

respondentens egen uppfattning av andelen planerade köp. Sedan redogör vi för vilka 

köpmotiv studiens respondenter värderar högst vid konsumtion av kläder för att 

undersöka om det finns något samband mellan köpmotiv och benägenheten att 

genomföra impulsköp. Avslutningsvis undersöks om respondenternas benägenhet att 

genomföra impulsköp kan förklara hur mycket pengar per månad de spenderar på 

kläder.  
 

5.2.1 Benägenhet att genomföra impulsköp 

För att undersöka respondentens tendens att genomföra impulsköp studerar vi i vilken 

utsträckning denne besitter tre personliga egenskaper som bidrar till en större 

benägenhet att genomföra impulsköp; bristande kontroll, stressreaktion och 

uppfattningsförmåga. Två påståenden mäter respektive egenskap, vi beräknar 

medelvärdet för varje påstående samt genomför one-sample t-test för att undersöka om 

medelvärdena är signifikant skilda från det neutrala svarsalternativet 4. Ett medelvärde 

mellan 1 och 3,999 menar vi innebär att respondenterna inte har den personliga 

egenskapen som mäts i påståendet och ett medelvärde mellan 4,001 och 7 innebär att 

respondenterna har den personliga egenskapen som mäts i påståendet. Ett medelvärde 

på exakt 4 innebär att respondenterna är neutrala. Vid signifikanstesten av 

medelvärdena används en signifikansnivå på 5 procent. 
 

I tabellen nedan redovisas medelvärdet, t-värdet samt p-värdet för varje påstående.  
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Tabell 10, personliga egenskaper hos respondenten som influerar benägenheten att 

genomföra impulsköp. 

Personliga 
egenskaper 

  

Bristande kontroll Q14 - Jag anser att jag har lätt 
att hålla mig till min planerade 
budget när jag köper kläder 

Q15 - Jag har lätt för att ändra 
planerade klädinköp om nya 
alternativ dyker upp 

   
Medelvärde 3,500 4,876 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde -3,891 8,043 
   
Stressreaktion Q16 - Mina klädinköp kan 

påverka mitt humör 
Q17 - Jag känner mig lugnare 
efter att jag har köpt nya kläder 

   
Medelvärde 4,822 3,312 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde 7,038 -6,294 
   
Uppfattningsförmåga Q18 - Jag inspireras av 

produkter i skyltfönster när 
jag shoppar kläder 

Q19 - De val jag gör när jag köper 
kläder påverkas av min 
omgivning  

   
Medelvärde 3,649 4,965 
P-värde 0,003 0,000 
T-värde -2,993 9,023 
   
 

 

Enligt tabell 10 kan vi utläsa att den egenskap som studiens respondenter främst har är 

uppfattningsförmåga då ett av påståendena som mäter denna egenskap har ett 

medelvärde på 4,96 vilket är det högsta medelvärdet i tabellen. Tabellen visar också att 

varje egenskap har ett medelvärde under fyra och ett medelvärde över fyra, 

egenskaperna kan visa sig på olika sätt och de skilda medelvärdena tyder på att 

respondenterna identifierar sig mer med ett av de olika sätten. För att ta reda om på 

studiens respondenter besitter de personliga egenskaper som påverkar benägenheten för 

att genomföra impulsköp slår vi ihop svaren för alla sex påståenden. I tabellen nedan (se 

tabell 11) visas medelvärdet samt p-värdet och t-värdet som framkom vid 

signifikanstestet.   
 

Tabell 11, respondenternas benägenhet att genomföra impulsköp. 

Personliga 
egenskaper 

 

  
Medelvärde 4,1873 
P-värde 0,015 
T-värde 2,449 
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Medelvärdet på 4,19 är statistiskt signifikant vilket innebär att skillnaden mellan värdet 

och det neutrala svarsalternativet inte beror på slumpen. Detta innebär att 

respondenterna i större utsträckning besitter någon eller några av dessa egenskaper som 

ökar benägenheten för impulsköp än att de inte besitter egenskaperna. Studiens urval är 

alltså i större utsträckning benägna att genomföra impulsköp än att inte genomföra 

impulsköp.  
 

5.2.2 Benägenhet att genomföra impulsköp och andel planerade köp 

För att undersöka om det finns något samband mellan respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp och hur stor andel av sina köp som respondenten själv anser vara 

planerade genomför vi ett chi-två test. Vid testet används respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp som förklarande variabel och andelen planerade köp som 

responsvariabel. Respondenterna har kategoriserats efter om de är lågt eller högt 

benägna att genomföra impulsköp samt efter hur stor andel sina köp som de själva anser 

är planerade. Nedan presenteras en korstabell där de inbördes relationerna mellan varje 

kategori går att utläsa. Korstabellen visar att de respondenter som har en hög 

benägenhet att genomföra impulsköp också anser sig genomföra färre planerade köp än 

de respondenter som inte har en låg benägenhet att genomföra impulsköp. Chi-två testet 

genererar i ett p-värde på 0, vilket är lägre än den valda signifikansnivån på 5 procent, 

detta innebär att vi med 95 procents säkerhet kan säkerställa att det finns ett samband 

mellan respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och hur stor andel av sina 

köp respondenten anser vara planerade.  
 

Tabell 12, korstabell över benägenhet till impulsköp och andel planerade klädinköp. 

 Hur stor del av dina klädköp det senaste året 
anser du vara planerade 

 

Respondentens 
benägenhet till 
impulsköp 

 
 

0-25% 

 
 

26-50% 

 
 

51-75% 

 
 

76-100% 

Totalt 

Låg 8 12 30 30 80 
Hög 20 44 41 10 115 
Totalt 28 56 71 40 195 
 
P-värde 

 
0,000 

    

 

5.2.3. Benägenhet att genomföra impulsköp och köpmotiv 

För att undersöka om konsumenten värderar rationella eller emotionella kriterier vid 

köp av kläder så får respondenten värdera hur viktiga de anser följande kriterier vara; att 

kläderna är trendiga, att kläderna är snygga, att kläderna är prisvärda samt att kläderna 

är praktiska. En respondent som värderar prisvärda och praktiska kläder menar vi är 

rationell i sin konsumtion medan en respondent som värderar trendiga och snygga 

kläder är emotionell i sin konsumtion, detta beskrivs närmare under avsnittet 4.6 

Operationalisering. För att undersöka vad studiens respondenter värderar vid klädinköp 

beräknar vi medelvärdet för varje kriterium och sedan genomför one-sample t-test för 

att se om medelvärdet är signifikant skilt från fyra. Ett medelvärde mellan 1 och 3,999 

menar vi innebär att respondenterna inte anser att det kriterium som mäts är viktigt och 

ett medelvärde mellan 4,001 och 7 innebär att respondenterna anser att det kriterium 

som mäts är viktigt. Ett medelvärde på exakt fyra innebär att respondenterna ställer sig 
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neutrala till det aktuella kriteriet. Vid signifikanstesten av medelvärdena används en 

signifikansnivå på 5 procent. 
 

I tabellen nedan redovisas medelvärdet, t-värdet samt p-värdet för varje kriterium.  

 

Tabell 13, respondenternas värdering av köpmotiv. 

Emotionella och 
rationella kriterier 

    

 Trendiga Snygga Prisvärda Praktiska 
Medelvärde 3,980 4,817 3,089 3,515 
P-värde 0,858 0,000 0,000 0,000 
T-värde -0,180 8,820 -8,995 -4,586 
     
 
 

Det enda medelvärdet som är högre än fyra är det som visar hur högt respondenterna 

värderar utseendet på kläderna de köper. Medelvärdet på 4,82 är signifikant skilt från 4, 

detta innebär att klädernas utseende är det viktigaste för studiens respondenter och 

eftersom skillnaden är statistiskt signifikant beror den inte på slumpen. Resterande 

medelvärden är lägre än fyra, vilket innebär att respondenterna inte värderar dessa 

kriterier speciellt högt vid inköp av kläder. Det högsta av dessa är 3,98 som visar hur 

högt respondenterna värderar att kläderna är trendiga. Skillnaden mellan 3,98 och 4 är 

dock inte signifikant vilket medför att vi inte kan säkerställa att slumpen inte påverkat 

detta värde. De två lägsta medelvärdena är de som visar hur högt respondenterna 

värderar de rationella kriterierna, prisvärd och praktisk, båda värdena är signifikanta och 

därmed signifikant skilda från 4. Studiens respondenter värderar alltså emotionella 

kriterier, att kläderna är snygga och trendiga, högre än vad de värderar att kläderna är 

prisvärda och praktiska.  
 

Då de emotionella köpmotiv visar sig vara de viktigaste för våra respondenter vid 

klädinköp vill vi undersöka i hur stor grad de köper emotionellt. Vi lägger ihop värden 

för alla fyra kriterier för att få svar på i hur stor grad studiens respondenter köper 

emotionellt. Resultatet av detta visas i tabell 14, där medelvärdet är 4,58 och signifikant 

skilt från 4, detta innebär att studiens respondenter i högre grad köper kläder grundat på 

emotionella kriterier än rationella kriterier, eftersom skillnaden mellan 4,58 och 4 är 

statistiskt signifikant beror den inte på slumpen.  
 

 

Tabell 14, i vilken utsträckning respondenterna köper emotionellt. 

Till vilken grad respondenterna 
köper emotionellt  

 

  

Medelvärde 4,583 
P-värde 0,000 
T-värde 7,028 
  
 

 

För att undersöka om det finns något samband mellan respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp och i vilken utsträckning respondenten köper emotionellt 

genomför vi ett chi-två test. Respondentens benägenhet att genomföra impulsköp 



 49 

används som förklarande variabel och i vilket utsträckning respondenten köper 

emotionellt används som responsvariabel. Respondenterna kategoriseras efter låg 

respektive hög benägenhet för impulsköp samt efter om de är lågt respektive högt 

emotionella vid klädinköp. Nedan presenteras en korstabell där de inbördes relationerna 

mellan varje kategori går att utläsa. Korstabellen visar att respondenter med hög 

benägenhet att genomföra impulsköp i högre utsträckning köper emotionellt än 

respondenter med låg benägenhet att genomföra impulsköp. Chi-två testet genererar i ett 

p-värde på 0, vilket är lägre än den valda signifikansnivån på 5 procent, detta innebär att 

vi med 95 procents säkerhet kan säkerställa att det finns ett samband mellan 

respondentens benägenhet för impulsköp och i vilken utsträckning respondenten köper 

kläder grundat på emotionella motiv.  
 

Tabell 15, korstabell över benägenhet till impulsköp och emotionella köpmotiv vid 

konsumtion.  

 I vilken utsträckning respondenten 
styrs av emotionella värderingar 
vid konsumtion 

 
 

Respondentens 
benägenhet till impulsköp 

 
Låg 

 
Hög 

 
Totalt 

Låg 31 42 73 
Hög 13 92 105 
Totalt 44 134 178 
 
P-värde  

 
0,000 

 

 

5.2.4 Benägenhet att genomföra impulsköp och klädinköp 

För att undersöka om det finns något samband mellan respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp och hur mycket pengar respondenten spenderar på kläder per 

månad genomför vi ett chi-två test. Vid testet används respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp som förklarande variabel och hur mycket pengar respondenten 

spenderade på kläder per månad som responsvariabel. Respondenterna har 

kategoriserats efter om de är lågt eller högt benägna att genomföra impulsköp samt efter 

hur mycket pengar de köper kläder för varje månad. Nedan presenteras en korstabell (se 

tabell 16) där de inbördes relationerna mellan varje kategori går att utläsa. Korstabellen 

visar att de respondenter som har en hög benägenhet att genomföra impulsköp i större 

utsträckning köper kläder för en högre summa pengar per månad. Chi-två testet 

genererar i ett p-värde på 0,008, vilket är lägre än den valda signifikansnivån på 5 

procent. Resultatet av testet innebär att vi med 95 procents säkerhet kan säkerställa att 

det finns ett samband mellan respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och 

hur mycket pengar de spenderar på kläder varje månad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16, korstabell över benägenhet till impulsköp och pengar spenderade på kläder. 
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 Hur mycket pengar har du lagt på kläder 
varje månad det senaste året 

 
 

Respondentens 
benägenhet till impulsköp 

 
0-799 kr 

 
800-1599 kr 

 
16000 eller 

mer 

Totalt 

Låg 49 22 9 80 
Hög 46 41 28 115 
Totalt 95 63 37 195 
 
P-värde  

 
0,008 

  

 

5.3 Vilka faktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten i butiken? 

I detta avsnitt ämnar vi presentera vilka faktorer i butiksmiljön som påverkar 

respondenternas beteende. Inledningsvis redogör vi för hur faktorer kopplade till 

butikslayout påverkar respondenternas beteende för att sedan beskriva hur belysningen 

i butiken påverkar respondenternas beteende. Vidare presenterar vi hur skyltar i 

butiken påverkar respondenterna för att avslutningsvis redogöra för hur beteendet i 

butiken påverkas av varuexponering.  
 

För att undersöka vilka faktorer i butiksmiljön som påverkar konsumenten utgår vi från 

de frågor vi valt att kalla beteendefrågor, då de ämnar mäta i hur stor grad 

respondentens beteende påverkas av respektive designfaktor. Varje designfaktor mäts 

genom två påståenden och för var och ett av dessa beräknar vi medelvärdet av 

respondenternas svar, vidare signifikanstestas alla medelvärden genom ett one-sample t-

test. Vi har valt att undersöka om medelvärdet är signifikant skilt från 4, som är vårt 

neutrala svarsalternativ, eftersom vi vill se om respondenternas beteende påverkas av de 

olika designfaktorerna. Ett medelvärde mellan 1 och 3,999 menar vi innebär att 

respondenternas beteende inte påverkas av det aktuella påståendet medan ett 

medelvärde mellan 4,001 och 7 innebär att respondenternas beteende påverkas. Enbart 

ett medelvärde på exakt 4 innebär att studiens urval ställer sig neutral till påståendet. 

Vid signifikanstesten av medelvärdena används en signifikansnivå på 5 procent.  
 

Tabellerna (se tabeller 16,17,18,19) nedan visar medelvärdet för i hur stor utsträckning 

respondenternas beteende påverkas av respektive designfaktor samt t-värdet och p-

värdet från signifikanstestet. 
 

 

5.3.1 Butikslayout 
 

Tabell 16, layoutens påverkan på respondenternas beteende i butik. 

Butiksfaktor 
Layout 

  

 Q24 - När jag besöker en klädbutik är det 
naturligt för mig att jag följer den, av 
butiken, uttänkta vägen 

Q25 - När jag besöker en klädbutik är det 
viktigt för mig att få se hela sortimentet 
och därför besöka butikens alla delar 

Medelvärde 4,030 4,302 
P-värde 0,803 0,015 
T-värde 0,250 2,459 
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Q24: -När jag besöker en klädbutik är det naturligt för mig att jag följer den, av 

butiken, uttänkta vägen: Sannolikheten för att denna skillnad mellan det aktuella 

medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en slump är 

80,3 procent. Skillnaden mellan 4,03 och 4 är alltså inte signifikant. Vad vi däremot kan 

avgöra är att majoriteten av respondenternas beteende, i liten utsträckning, påverkas 

genom att de följer den uttänkta vägen genom butiken.  
 

Q25: -När jag besöker en klädbutik är det viktigt för mig att få se hela sortimentet och 

därför besöka butikens alla delar. Sannolikheten för att denna skillnad mellan det 

aktuella medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en 

slump är 1,5 procent. Skillnaden mellan 4,30 och 4 är alltså signifikant, detta innebär att 

respondenternas beteende i butiken påverkas av att de vill se hela sortimentet.  
 

5.3.2 Ljus 

 

Tabell 17, ljusets påverkan på respondenternas beteende i butik. 

Butiksfaktor 
Ljus 

  

 Q30 - En starkare belysning i en 
klädbutik bidrar till att jag har möjlighet 
att studera produkterna mer noggrant 

Q31 - Om en produkt är exponerad under 
starkare belysning ökar möjligheterna för 
att produkten fångar min uppmärksamhet 

Medelvärde 4,386 4,381 

P-värde 0,001 0,001 

T-värde 3,419 3,436 

   
 

Q30: -En starkare belysning i en klädbutik bidrar till att jag har möjlighet att studera 

produkterna mer noggrant. Sannolikheten för att denna skillnad mellan det aktuella 

medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en slump är 

0,1 procent. Skillnaden mellan 4,39 och 4 är alltså statistiskt signifikant, detta innebär 

att respondenternas beteende i butiken påverkas av en stark belysning.  
 

Q31: -Om en produkt är exponerad under starkare belysning ökar möjligheterna för att 

produkten fångar min uppmärksamhet. Sannolikheten för att denna skillnad mellan det 

aktuella medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en 

slump är 0,1 procent. Skillnaden mellan 4,38 och 4 är alltså signifikant, även detta 

innebär att respondenternas beteende i butiken påverkas av en stark belysning.   
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5.3.3 Skyltning 

 

Tabell 18, skyltningens påverkan på respondenternas beteende i butik. 

Butiksfaktor 
Skyltning 

  

 Q36 - Vid ordinariepris på en produkt 
bidrar en prisskylt bredvid varan till att 
jag blir mer lockad av att köpa produkten 

Q37 - Vid nedsatt pris på en produkt bidrar 
en skylt med information om produkten 
och det nedsatta priset till att jag har 
lättare för att köpa produkten 

Medelvärde 4,099 5,158 
P-värde 0,342 0,000 
T-värde 0,953 13,323 
   
 

 

Q36: -Vid ordinariepris på en produkt bidrar en prisskylt bredvid varan till att jag blir 

mer lockad av att köpa produkten. Sannolikheten för att denna skillnad mellan det 

aktuella medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en 

slump är 34,2 procent. Skillnaden mellan 4,10 och 4 är alltså inte signifikant. Vad vi 

däremot kan avgöra är att majoriteten av respondenternas beteende, i liten utsträckning, 

påverkas av huruvida det finns en prisskylt intill produkten.  
 

Q37: -Vid nedsatt pris på en produkt bidrar en skylt med information om produkten och 

det nedsatta priset till att jag har lättare för att köpa produkten. Sannolikheten för att 

denna skillnad mellan det aktuella medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 

enbart uppstår på grund av en slump är 0 procent. Skillnaden mellan 5,12 och 4 är alltså 

signifikant, detta innebär att respondenternas beteende i butiken påverkas av huruvida 

det finns en skylt med pris och produktinformation vid produkten.  
 

 

5.3.4 Exponering 

 

Tabell 19, exponeringens påverkan på respondenternas beteende i butik. 

Butiksfaktor 
Exponering 

  

 Q42 - Om ett visst klädesplagg eller ett visst 
varumärke tar upp en stor yta i butiken är 
möjligheterna större att jag blir mer 
positivt inställd till detta 

Q43 - Om det finns få klädesplagg i 
butiken av min storlek blir jag mer 
lockad av att köpa produkten 

Medelvärde 4,228 3,901 
P-värde 0,020 0,430 
T-värde 2,343 -0,791 
   
 

Q42: -Om ett visst klädesplagg eller ett visst varumärke tar upp en stor yta i butiken är 

möjligheterna större att jag blir mer positivt inställd till detta. Sannolikheten för att 

denna skillnad mellan det aktuella medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 4 

enbart uppstår på grund av en slump är 2 procent. Skillnaden mellan 4,23 och 4 är alltså 

signifikant, detta innebär att respondenternas beteende i butiken påverkas av storleken 

på produktens yta.  
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Q43: -Om det finns få klädesplagg i butiken av min storlek blir jag mer lockad av att 

köpa produkten. Sannolikheten för att denna skillnad mellan det aktuella medelvärde 

och det neutrala svarsalternativet 4 enbart uppstår på grund av en slump är 43 procent. 

Skillnaden mellan 3,90 är alltså inte signifikant. Vad vi däremot kan avgöra är att 

majoriteten av respondenternas beteende inte påverkas av om det finns få exemplar av 

den aktuella produkten i butiken.  

 
 

5.4 Hur påverkar faktorer i butiksmiljön konsumenten? 

I detta avsnitt presenterar vi hur de olika faktorerna i butiksmiljön påverkar 

respondenternas känslotillstånd. Ordningsföljden i vilken faktorerna presenteras är i 

enlighet med tidigare avsnitt, då vi redogör för hur butikslayout, ljus, skyltar samt 

exponering påverkar respondenternas upplevda känslor i butiken.  
 

För att undersöka hur olika designfaktorer i butiken påverkar konsumenten utgår vi från 

de frågor vi valt att kalla känslofrågor, de ämnar som tidigare nämnt att mäta i hur stor 

grad respondentens upplevda glädje och upprymdhet påverkas av respektive 

designfaktor. Känslorna relaterat till de olika designfaktorerna mäts genom fyra 

påståenden för varje faktor där två påståenden ämnar mäta upplevd glädje och två 

påståenden ämnar mäta upplevd upprymdhet. Vi beräknar medelvärdet av 

respondenternas svar för varje påstående och genomför signifikanstest i form av one-

sample t-test, dessa värden finns presenterade i tabeller i Bilaga 2. 
 

I tabellerna nedan har vi lagt ihop de frågor för varje faktor som ämnar mäta samma 

känsla, det vill säga glädje eller upprymdhet, för att sedan beräkna medelvärdet för 

dessa samt genomföra signifikanstest. Vi har precis som i de tidigare signifikanstesten 

valt att undersöka om medelvärdet är signifikant skilt från 4.  Ett medelvärde mellan 1 

och 3,999 menar vi innebär att den upplevda känslan påverkas i negativ riktning medan 

ett medelvärde mellan 4,001 och 7 innebär att den upplevda känslan påverkas i positiv 

riktning. Ett medelvärde på exakt 4 innebär att respondenternas känslor inte påverkas 

alls, varken positivt eller negativt. Vid signifikanstesten av medelvärdena används en 

signifikansnivå på 5 procent. 
 

De värden som tabellerna (se tabeller 20,21,22,23) visar är medelvärdet för i vilken 

utsträckning respondenternas upplevda känslor påverkas av varje designfaktor samt p-

värdet och t-värdet från signifikanstestet.    
 

5.4.1 Butikslayout 
 

Tabell 20, butikslayoutens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Layout 

  

 Glädje Upprymdhet 
Medelvärde 3,4876 3,7698 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde -5,007 -5,562 
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För att mäta den upplevda glädjen kopplat till butikslayout handlar de två påståendena 

om hur respondentens upplevda glädje påverkas av att butiken är uppbyggd på så sätt att 

alla avdelningar passeras för att komma igenom den. Medelvärdet för respondenternas 

upplevda glädje är lägre än 4 och skillnaden mellan 3,49 och 4 är signifikant. Resultatet 

innebär att denna utformning av butiken påverkar respondenternas upplevda glädje 

negativt, och eftersom skillnaden mellan medelvärdet och det neutrala svarsalternativet 

är statistiskt signifikant beror den inte på slumpen. Vid analys av de två frågorna separat 

framkommer att det negativt ställda påståendet har ett lägre medelvärde, vilket innebär 

att en utformning av butiken som gör att konsumenten måste passera alla avdelningar 

bidrar till att respondenternas upplevda glädje i högre utsträckning påverkas negativt. 
 

För att mäta den upplevda upprymdheten kopplat till butikslayout konstrueras 

påståenden om huruvida respondentens upplevda upprymdhet påverkas av om det finns 

en tydlig väg att följa genom butiken. Medelvärdet för respondenternas upplevda 

upprymdhet är lägre än 4, och skillnaden mellan 3,77 och 4 är signifikant. Resultatet 

innebär att denna utformning av butiken påverkar respondenternas upplevda 

upprymdhet negativt, och eftersom skillnaden mellan 3,77 och 4 är statistiskt signifikant 

beror den inte på slumpen. Vid analys av de två frågorna separat framkommer att det 

negativt ställda påståendet har ett medelvärde över 4 medan det positivt ställda 

påståendet har ett medelvärde under 4. En butikslayout i form av en tydlig vägbana har 

alltså inte någon negativ påverkan på den upplevda upprymdheten men eftersom den 

positivt ställda frågan har ett medelvärde under 4 har utformningen inte heller någon 

positiv påverkan på den upplevda upprymdheten.  
 

5.4.2 Ljus 

 

Tabell 21, ljusets påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Ljus 

  

 Glädje Upprymdhet 
Medelvärde 4,1609 3,5272 
P-värde 0,083 0,000 
T-värde 1,744 -10,178 
   
 

 

För att mäta den upplevda glädjen i butiken kopplat till ljus så handlar de två 

påståendena om hur en stark belysning i butiken påverkar respondentens upplevda 

glädje. Medelvärdet för respondenternas upplevda glädje är högre än 4, men skillnaden 

mellan 4,16 och 4 är inte signifikant. Resultatet innebär att en starkare belysning ser ut 

att påverka respondenternas upplevda glädje positivt, det finns dock risk att sambandet 

bara beror på en slump då skillnaden inte är statistiskt signifikant. Vid analys av de två 

frågorna separat framkommer att det negativt ställda påståendet har ett medelvärde över 

4 medan det positivt ställda påståendet har ett medelvärde under 4. En stark belysning i 

butiken verkar således inte har någon negativ inverkan på den upplevda glädjen men 

eftersom den positivt ställda frågan har ett medelvärde under 4 har en stark belysning 

inte heller någon positiv inverkan på den upplevda glädjen. 
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För att mäta den upplevda upprymdheten kopplat till ljus konstrueras påståenden om 

huruvida en svag belysning i butiken påverkar respondenternas upplevda upprymdhet. 

Medelvärdet för respondenternas upplevda upprymdhet är lägre än 4, och skillnaden 

mellan 3,53 och 4 är signifikant. Resultatet innebär att en svag belysning i butiken 

påverkar respondenternas upplevda upprymdhet negativt, och eftersom skillnaden är 

statistiskt signifikant beror den inte på slumpen. Vid analys av de två frågorna separat 

framkommer att båda påståendena har ett medelvärde som är lägre än 4, medelvärdet 

för det negativt ställda påståendet är dock något högre. Vid en svag belysning i butiken 

är således den negativa effekten på den upplevda upprymdheten något mindre än den 

positiva effekten. 
 

5.4.3 Skyltning 

 

Tabell 22, skyltningens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Skyltning 

  

 Glädje Upprymdhet 
Medelvärde 4,7178 3,4455 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde 8,495 -10,078 
   
 

För att mäta den upplevda glädjen kopplat till skyltar i butiken så konstrueras två 

påståenden om hur respondentens upplevda känslor påverkas av att information om 

produkten finns tillgänglig. Medelvärdet för respondenternas upplevda glädje är högre 

än 4, och skillnaden mellan 4,72 och 4 är signifikant. Resultatet innebär att tillgänglig 

produktinformation påverkar respondenternas upplevda glädje positivt, och eftersom 

skillnaden är statistiskt signifikant beror den inte på slumpen. Vid analys av de två 

frågorna separat framkommer att medelvärdet för både det negativt ställda påståendet 

och det positivt ställda påståendet är högre är 4, dock är medelvärdet för det negativt 

ställda påståendet högre. Tillgänglig produktinformation har således inte någon negativ 

effekt på den upplevda glädjen utan enbart en positiv effekt. 
 

För att mäta den upplevda upprymdheten kopplat till skyltar i butiken konstrueras 

påståenden om hur respondentens upplevda känslor påverkas av huruvida produktens 

pris finns tillgängligt eller ej. Medelvärdet för respondenternas upplevda upprymdhet är 

lägre än 4, och skillnaden mellan 3,45 och 4 är signifikant. Resultatet innebär att 

respondenternas upplevda upprymdhet i högre utsträckning påverkas negativt av om 

produktens pris finns tillgängligt eller inte, och eftersom skillnaden är statistiskt 

signifikant beror den inte på slumpen. Viktigt här är att analysera de två frågorna 

separat då de visar helt skilda medelvärden. Det positivt ställda påståendet har ett 

medelvärde på 4,7 medan det negativt ställda påståendet har ett medelvärde på 2,1. 

Avsaknaden av pris har alltså en större negativ inverkan på den upplevda upprymdheten 

än vad ett tillgängligt pris har positiv inverkan på den upplevda upprymdheten.  
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5.4.4 Exponering 

 

Tabell 23, exponeringens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Exponering 

  

 Glädje Upprymdhet 
Medelvärde 3,8738 4,4282 
P-värde 0,126 0,000 
T-värde -1,538 5,923 
   
 
 

För att mäta den upplevda glädjen i butiken kopplat till varuexponering så konstrueras 

två påståenden om hur respondentens upplevda känslor påverkas av att en produkt 

exponeras på flera ställen i butiken. Medelvärdet för respondenternas upplevda glädje är 

lägre än 4, men skillnaden mellan 3,87 och 4 är inte signifikant. Resultatet innebär att 

en produkt som är placerad på flera ställen i butiken ser ut att påverka respondenternas 

upplevda glädje negativt, det finns dock risk att sambandet bara beror på en slump då 

skillnaden inte är statistiskt signifikant. Vid analys av de två frågorna separat 

framkommer att det positivt ställda påståendet har ett medelvärde under 4 medan det 

negativt ställda påståendet har ett medelvärde över 4. En produkt som exponeras på 

flera platser i butiken har alltså inte någon negativ inverkan på den upplevda glädjen 

men eftersom den positivt ställda frågan har ett medelvärde under 4 har 

dubbelexponering inte heller någon positiv inverkan på den upplevda glädjen. 
 

För att mäta den upplevda upprymdheten kopplat till varuexponering i butiken 

konstrueras två påståenden om hur respondentens upplevda upprymdhet påverkas av 

storleken på ytan som en produkt upptar. Medelvärdet för respondenternas upplevda 

upprymdhet är högre än 4, och skillnaden mellan 4,43 är signifikant. Resultatet innebär 

att respondenternas upplevda upprymdhet påverkas positivt av att en produkt exponeras 

på en stor yta, och eftersom skillnaden är statistiskt signifikant beror den inte på 

slumpen. Vid analys av de två frågorna separat framkommer att det negativt ställda 

påståendet har ett medelvärde över 4 medan det positivt ställda påståendet har ett 

medelvärde under 4. Resultatet tyder på att en stor yta inte har någon negativ inverkan 

på den upplevda upprymdheten men eftersom den positivt ställda frågan har ett 

medelvärde under 4 har en stor yta inte heller någon positiv inverkan på den upplevda 

upprymdheten.  
 

5.5 I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp hur 

konsumenten påverkas av butiksmiljön? 

I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för om respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp har någon inverkan på hur respondenten påverkas av faktorer i butiksmiljön. 

Vidare redogör vi för om respondentens inställning till marknadsföring och kampanjer i 

butik påverkar benägenheten att genomföra impulsköp.  
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5.5.1 Benägenhet att genomföra impulsköp och upplevda känslor 

För att undersöka om respondentens tendens till impulsköp har något samband med hur 

denne påverkas av butiksmiljön genomför vi ett antal chi-två test. I testet används 

svaren för hur respondentens upplevda känslor, glädje och upprymdhet, påverkas av 

olika faktorer i butiksmiljön som responsvariabel. Som förklarande variabel används 

respondentens benägenhet att genomföra impulsköp. Respondenterna har kategoriserats 

efter om de är lågt eller högt benägna att genomföra impulsköp samt efter om den 

aktuella känslan påverkas eller inte av de olika designfaktorerna. Syftet med testen är att 

undersöka om respondenternas upplevda känslor påverkas på olika sätt av respektive 

designfaktor i butiken beroende på om de har låg eller hög benägenhet att genomföra 

impulsköp. Samtliga chi-två test med tillhörande korstabeller finns presenterade i Bilaga 

3. 
 

I tabell 24 visas vilken responsvariabel som testet innefattar samt testets p-värde. Som 

förklaringsvariabel i samtliga tester används respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp.  
 

Tabell 24, sammanställning över resultaten av chi-två test. 

Chi-Square test  
 P-värde 
Layout glädje 0,775 
Layout upprymdhet 0,381 
Ljus glädje 0,894 
Ljus upprymdhet 0,367 
Skyltning glädje 0,261 
Skyltning upprymdhet 0,776 
Exponering glädje 0,196 
Exponering upprymdhet 0,016 
 

 

Som resultatet i tabellen visar är det bara ett av testen som visar ett p-värde under vår 

valda signifikansnivå på 5 procent. Den designfaktor i butiken som respondenterna 

påverkas olika av beroende på om de har en låg eller en hög tendens till impulsköp är 

den upplevda känslan av upprymdhet kopplat till exponering. Chi-två testet genererar i 

ett p-värde på 0,016, vilket är lägre än den valda signifikansnivån på 5 procent. Vi kan 

därför med 95 procents säkerhet säkerställa att det finns ett samband mellan 

respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och hur respondentens upplevda 

känsla av upprymdhet påverkas av exponering. Korstabellen som testet baseras på visar 

att de respondenter med en hög tendens till impulsköp i högre grad blir upprymda av 

faktorer i butiken som rör exponering.  
 

De övriga chi-två testen genererar i p-värden över 0,196 och är således högre än vår 

valda signifikansnivå på 5 procent, detta innebär att vi inte kan säkerställa att det finns 

något samband mellan respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och hur de 

påverkas av dessa designfaktorer.  
 

5.5.2 Marknadsföring i butik och benägenhet att genomföra impulsköp  

För att undersöka om det finns ett omvänt samband, alltså om respondentens inställning 

till marknadsföring och kampanjer i butik påverkar benägenheten för att genomföra 

impulsköp genomför vi ett chi-två test. Respondentens inställning till marknadsföring i 
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butik används som förklarande variabel och respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp används som responsvariabel. Respondenterna har kategoriserats efter om de 

är positivt eller negativt inställda till marknadsföring i butik samt efter om de har låg 

eller hög benägenhet att genomföra impulsköp. Nedan presenteras en korstabell (se 

tabell 25) där de inbördes relationerna mellan varje kategori går att utläsa. Korstabellen 

visar att de respondenter som är positivt inställda till marknadsföring i butik i högre 

utsträckning besitter en hög benägenhet att genomföra impulsköp än de respondenter 

som är negativt inställda till marknadsföring i butik. Chi-två testet genererade i ett p-

värde på 0,003, vilket är lägre än den valda signifikansnivån på 5 procent. Resultatet 

innebär att vi med 95 procents säkerhet kan säkerställa att det finns ett samband mellan 

respondentens inställning till marknadsföring i butik och dennes benägenhet att 

genomföra impulsköp.  
 

Tabell 25, korstabell över inställning till marknadsföringskampanj och benägenhet till 

impulsköp. 

 Respondentens benägenhet till 
impulsköp 

 
 

Respondentens inställning 
till marknadsförings-
kampanjer i butik 

 
 

Låg 

 
 

Hög 

 
 

Totalt 
Låg 12 4 16 
Hög 55 93 148 
Totalt 67 97 164 
 
P-värde 

 
0,003 

 

 

  



 59 

 

 

6. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera resultatet som vi presenterade i det tidigare 

kapitlet kopplat till studiens teorigrund. Ordningen resultatet kommer att analyseras i 

följer studiens delfrågeställningar. Inledningsvis analyseras resultatet angående 

respondenternas benägenhet att genomföra impulsköp för att sedan kopplas ihop med 

övriga beteenden hos respondenterna. Sedan analyseras vilka faktorer i butiksmiljön 

som påverkar respondenternas beteende samt på vilket sätt beteendet påverkas. Vidare 

tolkas och analyseras resultatet angående hur respondenternas upplevda känslor 

påverkas av olika faktorer i butiksmiljön samt vilken effekt detta får på respondenternas 

beteende. Slutligen analyseras sambandet mellan respondenternas benägenhet att 

genomföra impulsköp och hur faktorer i butiksmiljön påverkar respondenterna.  
 

6.1  I vilken utsträckning påverkar konsumentens benägenhet att genomföra 

impulsköp dennes köpbeteende? 

Inledningsvis i detta avsnitt tolkas respondenternas benägenhet att genomföra 

impulsköp med studiens teoretiska grund som utgångspunkt för att sedan analyseras i 

relation till respondenternas egna uppfattning om impulsköpbenägenheten. Vidare 

analyseras benägenheten att genomföra impulsköp kopplat till vilka köpmotiv 

respondenten värderar vid köp av kläder samt hur mycket pengar respondenten 

spenderar på kläder.  
 

6.1.1 Benägenhet att genomföra impulsköp 

Resultatet i studien visar att respondenterna i större utsträckning innehar någon eller 

några av de egenskaper som ökar benägenheten för impulsköp än att de inte innehar 

dessa egenskaper. Den egenskap respondenterna främst besitter är uppfattningsförmåga. 

En god uppfattningsförmåga innebär att konsumenten kan vara känslig mot stimuli från 

omgivningen vilket kan bidra till ett impulsivt beteende (Youn & Faber, 2000, s. 182). 

Antagandet om att konsumenten påverkas av yttre stimuli styrks av Rook (1987, s. 191) 

som menar att det plötsliga behovet av att köpa sannolikt utlöses av visuell 

konfrontation. Enligt Youn & Faber (2000, s. 182) är en del av de signaler som 

aktiverar impulsköp externa och innefattar omgivningen och sinnesintryck. Att 

respondenterna har en god uppfattningsförmåga är avgörande för att de ska vara 

benägna att ta in de externa signalerna som aktiverar impulsköp. Att en god 

uppfattningsförmåga har betydelse för konsumentens benägenhet att genomföra 

impulsköp styrks även av Hultén & Vanyushyn (2014, s. 99) som funnit att en 

konsument som är positivt inställd till marknadsföring i butik är mer benägen att 

genomföra impulsköp. Att studiens respondenter besitter egenskapen 

uppfattningsförmåga innebär att de har lättare att uppfatta marknadsföring i en butik och 

med stöd i de samband som Hultén & Vanyushyn (2014) funnit bidrar det till att 

respondenterna är mer benägna att genomföra impulsköp.  
 

Rook (1987, s. 191) redogör även för att det inte endast är på grund av visuell stimulans 

som impulsen att köpa uppkommer. Det finns också interna faktorer som kan kopplas 

till hedonistisk påverkan, konsumenter med en hedonistisk benägenhet söker efter att 

tillfredsställa ett njutningsbehov (Aruna & Santhi, 2015, s. 26). Studiens resultat visar 
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att bristande kontroll är den näst främsta egenskapen som respondenterna innehar. 

Bristande kontroll är en egenskap som impulsiva personer i stor utsträckning besitter, 

vilket kan leda till impulsiva handlingar i ett konsumtionssammanhang (Youn & Faber, 

2000, s. 182). Rook (1987, s. 191) beskriver att individer som är böjda att genomföra 

impulsköp tenderar att besitta ett bristande konsekvenstänk. I sin studie visar Kathleen 

& Ronald (2007) att de konsumenter vars resurser är förbrukade är mer benägna att 

känna en starkare impuls att köpa, spenderar mer pengar på impulsköp samt är mer 

positivt inställda till dessa köp, framför de konsumenter vars resurser inte är förbrukade. 

Med stöd i ovan nämnd teori anser vi att en bristande kontroll vad gäller impulsköp och 

ett bristande kontrolltänk är förenade med varandra. Resultatet visar att respondenterna i 

högre grad besitter egenskapen bristande kontroll än att de inte gör det, vilket innebär 

att respondenterna är mer benägna att genomföra impulsköp. 
 

Den egenskapen som visar sig vara den som studiens respondenter i lägst grad har är 

stressreaktion. Stressreaktion kan, likt egenskapen bristande kontroll, också kopplas till 

interna faktorer som påverkar en individs benägenhet till impulsköp. Eftersom 

egenskapen innefattar hantering av känslor och sinnesstämningar kan den kopplas till de 

interna faktorerna. Individer som besitter egenskapen stressreaktion känner att de kan 

lindra upplevda negativa känslotillstånd, såsom vardaglig stress och ångest, genom 

impulsköp (Youn & Faber, 2000, s. 180). Vidare förklarar Youn & Faber (2000, s. 182) 

att individerna använder impulsköpet för att reglera humöret. Studiens respondenter 

visar på att de, trots att egenskapen är minst förekommande, kan använda konsumtion 

av kläder som humörreglerare och att de känner sig lyckligare efter ett klädköp.  
 

6.1.2 Benägenhet att genomföra impulsköp och andel planerade köp 

Studiens resultat visar på ett samband mellan respondentens benägenhet att genomföra 

impulsköp och hur stor andel av sina köp som respondenten anser vara planerade. De 

respondenter som har en hög benägenhet att genomföra impulsköp anser sig göra färre 

planerade köp än de respondenter som har en låg benägenhet att genomföra impulsköp. 

Begreppet impulsköp är nära sammankopplat med oplanerade köp och båda begreppen 

beskriver alla typer av köp som en konsument genomför utan att ha planerat det (Stern, 

1962, s. 60). Kopplingen mellan begreppen kan tolkas som att den andel av köpen som 

respondenten inte anser vara planerade kan benämnas som impulsköp. Även Piron 

(1991, s. 512) redogör för det faktum att köpet är oplanerat är en central aspekt av 

impulsköpet. Enligt Youn & Faber (2000, s. 182) är det som nämnt i tidigare stycke tre 

olika personliga egenskaper som kan förklara om en individ har en benägenhet för att 

genomföra impulsköp, dessa är bristande kontroll, stressreaktion samt 

uppfattningsförmåga. Att studiens resultat visar att en respondent som besitter dessa 

egenskaper genomför färre planerade köp styrker Youn & Faber’s (2000) teori då 

egenskaperna enligt det påvisade sambandet mäter just benägenheten att genomföra 

impulsköp.  
 

6.1.3  Benägenhet att genomföra impulsköp och köpmotiv 

Resultatet av studien visar att respondenterna värderade emotionellt betingade 

köpmotiv, som att kläderna är snygga och trendiga, framför rationellt kopplade 

köpmotiv som prisvärda och praktiska kläder. I köp- och beslutsprocessen som främst 

utvecklats av Engel et al., (1968) och Nicosia (1668) innefattar det tredje steget 

värdering av olika köpalternativ, enligt Fahy & Jobber (2012, s. 66) kan de kriterium 

som konsumenten använder vid värderingen delas in i fyra kategorier; tekniska, 
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ekonomiska, sociala och personliga. Att studiens respondenter värderar trendiga och 

snygga kläder innebär att de värderar sina köp utifrån sociala och personliga kriterier. 

Resultatet går även i enlighet med Tauber (1972) som menade att ett motiv till att köpa 

en specifik produkt inte behöver vara direkt kopplat till själva produkten i sig utan kan 

härledas ur sociala och personliga motiv. Att klädernas utseende är viktigt för studiens 

respondenter kan förklaras med stöd i Belk et al., (1989, s. 144) som menar att 

människor genom sin konsumtion kan uttrycka en viss status. Chan et al., (2012, s. 564) 

menar att människor påverkas av individer i omgivningen och att detta speglas i 

konsumtionen då individen köper produkter som förknippas med den referensgrupp som 

denne önskar tillhöra. Att studiens respondenter påverkas av sin omgivning kan förklara 

varför de anser att det är viktigt att köpa trendiga kläder.  
 

Resultatet av studien visar alltså dels att respondenterna i högre utsträckning besitter, än 

inte besitter, de personliga egenskaper som ökar benägenheten för impulsköp och dels 

att respondenterna i högre grad köper kläder baserat på emotionella motiv än rationella 

motiv. Resultatet visar även att majoriteten av studiens respondenter anser att 

klädshopping är en nöjesaktivitet. Enligt Bellenger et al., (1977) kan konsumenter 

kategoriseras baserat på huruvida de anser att shopping är en fritidsaktivitet eller inte, 

beroende på detta värderar konsumenterna olika aspekter vid konsumtion. Bellenger & 

Korgaonkar (1980, s. 91-92) menar att de som shoppar på fritiden har närmare till 

impulsköp och de värderar aspekter som utbud och kvalitet vid konsumtion. Studiens 

resultat går i enlighet med vad Bellenger & Korgaonkar (1980) kommit fram till då 

majoriteten av respondenterna handlar kläder på fritiden baserat på emotionella motiv 

samt är benägna att genomföra impulsköp. Resultatet går även i enlighet med Sullivan 

& Heitmeyer (2008, s. 287) som menar att individer inom just generation y njuter av 

shopping.  
 

Studiens resultat visar också ett signifikant samband mellan respondentens benägenhet 

att genomföra impulsköp och respondentens köpmotiv. Resultatet visar att respondenter 

med en hög benägenhet att genomföra impulsköp i högre utsträckning köper emotionellt 

än de respondenter med låg benägenhet att genomföra impulsköp. Resultatet går i 

enlighet med tidigare forskning om studiens målgrupp, generation y. Enligt Eisner 

(2005, s. 9) anses generation y vara den mest socialt medvetna generationen och enligt 

Aruna & Santhi (2015, s.23) söker generationen efter att tillfredsställa njutningsbehov. 

Aruna & Santhi (2015, s. 21) menar att strävan efter att tillfredsställa njutningsbehov 

även påverkar hur individer inom generation y fattar sina köpbeslut. Att respondenterna 

anser sig besitta personliga egenskaper som bristande kontroll, uppfattningsförmåga 

samt stressreaktion styrks av att generationen påverkas av omgivningen samt styrs av att 

tillfredsställa sina njutningsbehov. Sambandet mellan de personliga egenskaperna och 

det emotionella konsumentbeteendet förklaras enligt Aruna & Santhi (2015, s. 23) 

genom att trender och omedelbar tillfredsställelse motiverar individer inom generation y 

att genomföra impulsköp. Vidare är generation y den generation som är mest benägen 

att genomföra impulsköp (Aruna & Santhi, 2015, s. 33).  
 

6.1.4 Benägenhet att genomföra impulsköp och klädinköp 

Resultatet av studien visar ett signifikant samband mellan respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp och hur mycket pengar respondenten spenderar på kläder per 

månad. De respondenter som har en hög benägenhet att genomföra impulsköp köper i 

större utsträckning kläder för en högre summa pengar varje månad än respondenter med 

låg benägenhet att genomföra impulsköp. Resultatet kan härledas ur de olika 
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beskrivningar om impulsköp som tidigare forskare redogjort för. Kacen & Lee (2002, s. 

164) beskriver impulsköpet som ett mer upphetsandet och mer oemotståndligt köp 

jämfört med det planerade köpet. Om en konsument besitter de egenskaper som ökar 

benägenheten för impulsköp kan de tyckas naturligt att denne har svårt att stå emot köp 

som beskrivs som upphetsande och oemotståndliga och därför spenderar mer pengar på 

kläder.  Även Rook (1987, s. 191) beskriver impulsköp som att konsumenten upplever 

en plötslig och kraftfull drivkraft att köpa något. 
 

Studiens resultat visar enbart på ett samband mellan benägenheten för impulsköp och 

hur mycket pengar respondenterna spenderar på klädinköp, det visar därmed inte att det 

är just genom impulsköp dessa respondenter spenderar sina pengar. Trots detta anser vi 

med utgångspunkt i ovan nämnda teori att sambandet tyder på att de respondenter men 

en hög benägenhet för impulsköp också genomför fler impulsköp och således också 

spenderar mer pengar på kläder. Att studiens respondenter som är mer benägna att 

genomföra impulsköp spenderar mer pengar på kläder går i enlighet med Pornpitakpan 

& Han (2013, s. 88) som menar att kläder är ett av de främst frekventa objekten för 

impulsköp. Resultatet styrker därmed också valet av bransch för studien.  
 

6.2 Vilka faktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten i butiken? 

För att tydliggöra vilken påverkan varje designfaktor i butiksmiljön har på 

respondenternas beteende kommer varje faktor att analyseras separat. Ordningsföljden 

på faktorerna går i enlighet med vad som enligt resultatet visade sig ha störst inverkan 

på respondenternas beteende. 

  

6.2.1 Ljus 

Enligt studiens resultat är det belysningen som i störst utsträckning påverkar 

respondenternas beteende i butiken. En starkare belysning visar sig bidra till att 

respondenterna anser sig ha möjlighet att studera produkterna mer noggrant samt att det 

ökar möjligheten för att uppmärksamma kläderna i butiken. Resultatet är i enlighet med 

vad Areni & Kim (1994) redogör för i sin studie där en starkare belysning bidrog till att 

konsumenten undersökte fler produkter. Resultatet styrks även av Summers & Hebert 

(2001) som genom en studie kom fram till att en starkare belysning gjorde att 

konsumenten i högre utsträckning uppmärksammande produkterna i butiken. Enligt 

tidigare studier har belysningen i butiken inte visat sig ha någon effekt på försäljningen 

(Areni & Kim, 1994, s. 128), dock påverkar belysningen tiden som konsumenten 

spenderar i butiken genom att produkter i större utsträckning uppmärksammas och 

studeras under en stark belysning. Utifrån detta kan vi genom Granbios (1968) positiva 

samband mellan den spenderade tiden i butiken och antalet köp anta att en starkare 

belysning i butiken kan bidra till en ökad försäljning genom att konsumenten spenderar 

mer tid i butiken.  
 

6.2.2 Skyltar 

Skyltar i butiken visar sig enligt studien påverka respondenternas beteende i olika stor 

utsträckning beroende på vad skylten innehåller. En skylt som innehåller både 

information om produkten och pris visar sig bidra till att respondenterna har lättare att 

köpa produkten. Resultatet är i enlighet med Woodside & Waddle’s (1971) studie som 

visade att en skylt vid produkten ökade försäljningen mer än en prissänkning av 

produkten, även McKinnon et al., (1981) menar att produkter säljer bättre när det finns 

en skylt med både pris och produktinformation. Resultatet av studien visar att en 
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prisskylt intill produkten i liten utsträckning påverkar respondenternas benägenhet att 

köpa plagget. Enligt Woodside & Waddle (1971, s. 30) ökar försäljningen om en skylt 

finns i närheten av produkten och enligt McKinnon et al., (1981, s. 61) säljer en nedsatt 

vara bättre om den har en prisskylt. Studiens resultat är i enlighet med tidigare 

forskning, men dock inte statistiskt signifikant vilket innebär att slumpen kan ha 

påverkat det observerade medelvärdet.  
 

6.2.3 Layout 

Enligt studiens resultat är butikslayout en faktor som påverkar respondenternas 

beteende i relativt liten utsträckning. Respondenternas beteende i butiken påverkas av 

att de vill se hela sortimentet och därför besöker butikens alla delar. Enligt Buttle (1984, 

s. 111) köper konsumenter fler produkter om de rör sig över hela butiksytan och även 

Granbois (1968) menar att konsumenten genomför fler köp om flera delar av butiken 

besöks. Trots att det endast är i liten utsträckning som butikslayouten påverkade 

respondenternas beteende anser vi att vårt resultat går i enlighet med ovan nämnd teori, 

då respondenterna vill besöka butikens alla delar genomför de enligt teorin fler köp. 

Den vägen som butiken planerat för sina konsumenter visade sig enbart ha en liten 

påverkan på respondenternas beteende. Enligt Buttle (1984, s. 111) har konsumentens 

en tendens att hålla sig längs butikens yttervarv och Sommer & Aitkens (1982, s. 212) 

menar att en konsument har lättare att komma ihåg produkter placerade längs butikens 

yttervarv. Resultatet är i enlighet med tidigare forskning, men dock inte statistiskt 

signifikant vilket innebär att slumpen kan ha påverkat det observerade medelvärdet.  
 

6.2.4 Exponering 

Exponering visar sig enligt studiens resultat vara den designfaktor som i minst 

utsträckning påverkade respondenternas beteende. Exponering av en produkt på en stor 

yta visar sig påverka respondenternas beteende genom att de blev mer positivt inställda 

till produkten. Enligt Wilkinson et al., (1981, s. 46) ökar försäljningen med mer än 100 

procent om utrymmet för produkten ökas till det dubbla. Även East et al., (2003) 

genomförde ett experiment som visade att försäljningen ökade mer om produkten 

exponerades på en större yta än om den placerades på flera ställen i butiken. Enligt 

Nordfält (2007, s. 151) köper en konsument fler produkter om denne är öppen för att ta 

till sig sortimentet. Studiens resultat styrks alltså av tidigare forskning då en större yta 

för produkten bidrar till en mer positiv inställning hos respondenten, vilket i sin tur ökar 

försäljningen av produkten. Något som inte visar sig påverka respondenternas 

benägenhet att köpa produkten är om det finns få exemplar kvar av den aktuella varan. 

Resultatet från studien går emot Razzouk et al., (2002, s. 34) som menar att 

försäljningen ökar om hyllorna i butiken är urplockade, enligt Nordfält (2007, s. 78) 

beror detta på att konsumenter påverkas av vad andra har köpt tidigare.   
 

6.3 Hur påverkar faktorer i butiksmiljön konsumenten? 

Analysen för hur faktorer i butiksmiljön påverkar respondenterna har sin utgångspunkt 

i Donovan & Rossiter’s (1982) modell som förklarar att glädje och upprymdhet är de 

känslor som påverkar konsumentens beteende i en butik. Vi har valt att analysera de två 

känslorna separat för att skapa en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar 

respektive känsla.  
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6.3.1 Upplevd glädje 

Enligt Donovan & Rossiter (1982, s. 54-55) bidrar en upplevd glädje i butiken till att 

konsumenten spenderar mer pengar. Den designfaktor som visar sig ha den största 

positiva effekten på respondenternas upplevda glädje är skyltar i butiken. Tillgänglig 

produktinformation har inte någon negativ inverkan på respondenternas upplevda glädje 

utan enbart en positiv effekt. Belysningen i butiken är den andra faktorn som påverkar 

respondenternas upplevda glädje positivt, dock i lägre utsträckning än skyltar. En stark 

belysning i butiken påverkar i högre grad att respondenternas upplevda glädje inte blir 

negativt påverkad än att den upplevda glädjen faktiskt påverkas positivt. Resultatet för i 

hur stor utsträckning den upplevda glädjen påverkas av belysningen är dock inte 

statistiskt signifikant vilket innebär att slumpen kan ha påverkat detta. Studiens resultat 

kopplat till Donovan & Rossiter’s modell (1982) visar alltså att tillgänglig 

produktinformation och en starkare belysning har en positiv effekt på konsumentens 

upplevda glädje och bidrar därför till att denne spenderar mer pengar i butiken. En av de 

designfaktorer som visar sig ha en negativ effekt på respondenternas upplevda glädje är 

exponering då en produkt som placerats på flera ställen i butiken inte påverkar den 

upplevda glädjen positivt. Resultatet för i hur stor utsträckning den upplevda glädjen 

påverkas av en dubbelexponerad produkt är dock inte statistiskt signifikant vilket 

innebär att slumpen kan ha påverkat detta. Den största negativa effekten på 

respondenternas upplevda glädje har designfaktorn butikslayout om butiken är utformad 

så att alla avdelningar passeras av konsumenten. Med stöd i Donovan & Rossiter’s 

(1982) modell innebär detta att konsumenten spenderar mindre pengar i butiken om 

produkter dubbelexponeras eller om butiken är utformad så att konsumenten måste 

passera alla avdelningar eftersom detta bidrar till en negativ effekt på den upplevda 

glädjen i butiken.  
 

6.3.2 Upplevd upprymdhet 

Enligt Donovan & Rossiter (1982, s. 54-55) bidrar en upplevd upprymdhet till att 

konsumenten vill spendera mer tid i butiken. Den enda designfaktorn som visar sig ha 

en positiv inverkan på respondenternas upplevda upprymdhet är exponering och då vid 

exponering av produkter på en stor yta. En produkt som exponeras på en stor yta 

innebär alltså med stöd i Donovan & Rossiter’s (1982) modell att konsumenten vill 

spendera mer tid i butiken. Upplevd upprymdhet har även förmågan att förstärka 

känslan av glädje (Donovan & Russiter, 1982: Tai & Fung, 1997: Kaltcheva & Weitz, 

2006). Den positivt upplevda upprymdheten som uppkommer av exponering på stora 

ytor och som påverkar konsumentens spenderade tid i butiken kan alltså också påverka 

känslan av glädje positivt och därigenom även hur mycket pengar konsumenten 

spenderar i butiken. Enligt Tai & Fung (1997, s. 334) och Kaltcheva & Weitz (2006, s. 

116) förstärker upprymdheten enbart positiva känslor. Studien visade att resterande 

designfaktorer hade en negativ inverkan på respondenternas upplevda upprymdhet. 

Butikslayout, i form av en tydlig väg genom butiken, är den faktor som visar sig ha 

minst negativ inverkan på respondenternas upplevda upprymdhet. Även en svag 

belysning i butiken påverkar respondenternas upplevda upprymdhet negativt. Den 

största negativa effekten på upprymdheten som respondenterna upplever uppkommer av 

skyltar i butiken, närmare bestämt av om produktens pris finns tillgängligt eller ej. 

Avsaknaden av pris på en produkt har en större negativ inverkan på den upplevda 

upprymdheten än vad ett tillgängligt pris har en positiv inverkan. Med stöd i Donovan 

& Rossiter’s (1982) modell innebär en tydlig väg genom butiken, en svag belysning 

samt ett otillgängligt produktpris att konsumenten spenderar mindre tid i butiken. Enligt 

Donovan & Rossiter (1982, s. 55) har upprymdhet även förmågan att förstärka negativa 
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känslor, vilket innebär att samtliga faktorer med negativ inverkan på upprymdheten 

även kan påverka konsumentens upplevda glädje negativt. En tydlig väg genom butiken, 

en svag belysning eller ett saknat pris kan alltså bidra till att konsumenten spenderar 

mindre pengar i butiken.  
 

6.4 I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp hur 

konsumenten påverkas av butiksmiljön? 

Analysen för i vilken utsträckning benägenheten att genomföra impulsköp påverkar hur 

olika faktorer i butiksmiljön påverkar respondenterna grundar sig på respondenternas 

personliga egenskaper samt hur det upplevda känslotillståndet påverkas av 

butiksmiljön. Inledningsvis tolkas resultaten av de genomförda chi-två testen mellan 

benägenheten att genomföra impulsköp och hur känslotillståndet påverkas. Sedan 

analyseras hur respondentens inställning till marknadsföring och kampanjer i butik 

påverkar benägenheten att genomföra impulsköp.  
 

6.4.1 Benägenhet att genomföra impulsköp och upplevda känslor 

Vad gäller skillnaden i hur respondenterna påverkas av olika faktorer i butiksmiljön 

beroende på om de har en låg eller hög benägenhet att genomföra impulsköp visar 

resultatet att det enbart var känslan av upprymdhet genom exponering som skiljde sig 

åt. Resultatet visar att respondenter med en hög tendens till impulsköp i högre grad blir 

upprymda av att produkter exponeras på en stor yta. Enligt Hultén & Vanyushyn (2014, 

s. 99) finns ett positivt samband mellan konsumenten inställning till marknadsföring i 

butik och tendens till impulsköp. Enligt resultatet påverkas de respondenter som har en 

hög benägenhet att genomföra impulsköp i större utsträckning av varuexponering i en 

butik, vilket kan tolkas som att respondenten är positivt inställd till marknadsföring i 

butik och därmed mer benägen att genomföra impulsköp. De konsumenter som besitter 

en hög benägenhet att genomföra impulsköp har också en god uppfattningsförmåga 

(Youn & Faber, 2000, s. 99). Vilket innebär att de respondenter med god 

uppfattningsförmåga har lättare att uppfatta och påverkas av faktorer i butiksmiljön 

vilket kan förklara att respondenter med en hög tendens till impulsköp i högre grad blir 

upprymda av att en produkt exponeras på en stor yta. Resultatet går även i enlighet med 

de externa faktorer som enligt Youn & Faber (2000) aktiverar impulsköp och vidare 

beskriver Aruna & Santhi (2015, s. 26) att butiker bör stimulera konsumenten genom 

butiksmiljön och därigenom uppmuntra till impulsköp.  
 

Gällande hur respondenterna påverkas av de övriga faktorerna i butiksmiljön visar 

resultatet inga signifikanta skillnader beroende på respondenternas benägenhet att 

genomföra impulsköp. Resultatet kan tolkas som att faktorer i butiksmiljön påverkar 

respondenterna på liknande sätt oavsett vilka personliga egenskaper respondenten 

besitter. Enligt tidigare teori om hur konsumentens beteende förklaras är externa 

faktorer av betydelse för detta (Howard & Sheth, 1969: McGuire, 1976), studiens 

resultat styrker detta då det visar att faktorer i butiksmiljön påverkar respondenternas 

beteende och upplevda känslor. Att resultatet inte visar några skillnader mellan hur 

respondenterna påverkas av de resterande butiksfaktorerna beroende på personliga 

egenskaper går emot McGuire’s (1976, s. 302) modell som menar att konsumentens 

beteende förklaras delvis genom interna faktorer som tidigare erfarenheter och 

personliga egenskaper.  
 

En förklaring till att faktorerna i butiksmiljön påverkar respondenterna på liknande sätt 

oavsett vilka personliga egenskaper de innehar kan vara att studiens urval består av en 
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bestämd åldersgrupp, generation y. Enligt tidigare forskning besitter individer inom 

generation y liknande personlighetsdrag och ett liknande konsumentbeteende (Eisner, 

2005: Aruna & Santhi, 2015: Sullivan & Heitmeyer, 2008). Enligt Aruna & Santhi 

(2015, s. 21) är generationen materialistiskt inriktade och fattar köpbeslut på 

hedonistiska grunder, vidare beskriver Sullivan & Heitmeyer (2008, s. 287) att 

generationen njuter av shopping samt är märkeslojala.  
 

6.4.2 Marknadsföring i butik och benägenhet att genomföra impulsköp 

Tillskillnad från resultaten beskriva i stycket ovan kunde studiens resultat påvisa ett 

omvänt samband då ett signifikant samband mellan respondentens inställning till 

marknadsföring i butik och respondentens benägenhet att genomföra impulsköp 

påvisades. De respondenter som har en positiv inställning till marknadsföring i butik 

besitter i högre utsträckning en hög benägenhet att genomföra impulsköp än de 

respondenter som har en negativ inställning till marknadsföring i butik. Benägenheten 

att genomföra impulsköp förklarar alltså inte hur respondenten påverkas av butiksmiljön 

men inställningen till marknadsföring i butik kan förklara hur benägen respondenten är 

att genomföra impulsköp. Resultatet visar på samma samband som Hultén & 

Vanyushyn (2014, s. 99) redogör för då de menar att en konsument som är positivt 

inställd till marknadsföring i butik är denne mer benägen att genomföra impulsköp. 

Vidare menar Hultén & Vanyushyn (2014, s. 99) att de konsumenter som är positivt 

inställda till andra typer av marknadsföringskanaler, som TV och sociala medier, även 

är positivt inställda till marknadsföring i butik. Med utgångspunkt i detta samband kan 

vi anta att de av studiens respondenter som är positivt inställda till marknadsföring i 

butik även är positivt inställda till marknadsföring i andra typer av kanaler. Det funna 

sambandet mellan inställningen till marknadsföring i butik och benägenheten för 

impulsköp går även i enlighet med Youn & Faber (2000, s. 182) som menar att 

uppfattningsförmågan är av betydelse för konsumentens tendens till impulsköp. En 

konsument med god uppfattningsförmåga bör vara mer tillgänglig för att ta in och 

uppskatta marknadsföring i en butik. En god uppfattningsförmåga innebär att individen 

är känslig mot yttre stimuli vilket i sin tur bidrar till ett impulsivt beteende (Youn & 

Faber, 2000, s. 182).  
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7. Slutsatser 

 

I detta kapitel avser vi besvara studiens frågeställning vad som påverkar konsumentens 

impulsköp i butiken. Vidare avser vi att besvara studiens fyra delfrågeställningar. 

Inledningsvis besvaras den huvudsakliga frågeställningen för att ge en övergripande 

bild över vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken. Sedan besvaras de fyra 

delfrågeställningarna med syftet att tydliggöra samt skapa en djupare förståelse för 

studiens huvudsakliga frågeställning. Slutligen redogör vi studiens teoretiska bidrag.  
 

 

7.1 Frågeställning 

- Vad påverkar konsumentens impulsköp i butiken? 

 

Studien har två områden som utgångspunkt för att besvara frågeställningen om vad som 

påverkar konsumentens impulsköp i butiken; miljön i butiken samt konsumentens 

beteende.   
 

Impulsköp i butiken påverkas av konsumentens beteende och då av hur benägen denne 

är att genomföra impulsköp. Hur benägen konsumenten är att genomföra impulsköp 

beror på i vilken utsträckning denne innehar tre personliga egenskaper; bristande 

kontroll, stressreaktion och uppfattningsförmåga (Youn & Faber, 2000, s. 182). Att det 

är just dessa egenskaper som mäter konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp 

bekräftas av studiens resultat då ett positivt samband mellan egenskaperna och antalet 

oplanerade köp påvisas. Benägenheten att genomföra impulsköp visar sig påverka vad 

konsumenten värderar vid köp av kläder samt hur mycket pengar konsumenten 

spenderar på kläder i månaden.  
 

Konsumentens beteende i butiken visar sig också påverkas av olika faktorer i 

butiksmiljön och då både genom att dessa faktorer har en direkt inverkan på 

konsumentens beteende och även genom att påverka konsumentens upplevda 

känslotillstånd. De faktorer som visar sig påverka konsumentens beteende i butiken är 

en stark belysning, skyltar med information om både produkt och pris, en butik 

utformad så att konsumenten enkelt kan besöka alla avdelningar samt exponering av 

produkter på stora ytor. De faktorer som visar sig påverka konsumentens upplevda 

känslor i butiken var skyltar med information om produkten, en stark belysning samt 

exponering av produkter på stora ytor. Med stöd i Donovan & Rossiter’s (1982) modell 

innebär det att konsumenten spenderar mer pengar i butiken om miljön innefattar 

informativa skyltar och en stark belysning. Vidare innebär det också att konsumenten 

spenderar mer tid i butiken om produkter exponeras på stora ytor.  
 

Faktorer i butiksmiljön visar sig påverka konsumenter på ett likartat sätt oavsett hur 

benägen konsumenten är att genomföra impulsköp. Effekten av olika faktorer i 

butiksmiljön på konsumentens beteende kan alltså inte förklaras av benägenheten att 

genomföra impulsköp. Däremot visar studiens resultat att konsumenter med en positiv 

inställning till marknadsföring och kampanjer i butik är mer benägna att genomföra 

impulsköp än konsumenter med en negativ inställning. Resultatet innebär att det finns 

någon typ av samband mellan konsumentens impulsköpbeteende och miljön i butiken, 

sambandet kan dock inte förklaras av konsumentens upplevda känslotillstånd.  
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7.2 Delfrågeställningar 

I avsnittet redogör vi inledningsvis för slutsatser relaterade till konsumentens 

benägenhet att genomföra impulsköp. Sedan presenteras slutsatser kring vilka faktorer i 

butiksmiljön som påverkar konsumentens beteende, vidare beskrivs studiens slutsatser 

kring hur faktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten. Avslutningsvis redogör vi för 

hur konsumentens benägenhet att genomföra impulsköp påverkar 

 

7.2.1 I vilken utsträckning påverkar benägenheten att genomföra impulsköp 

konsumentens beteende? 

Generation y består främst av individer som har en hög benägenhet att genomföra 

impulsköp samt värderar emotionellt betingade köpmotiv, som att kläderna är snygga 

och trendiga, högre än rationellt kopplade köpmotiv.  
 

→ Konsumenter med en hög benägenhet att genomföra impulsköp köper i högre 

utsträckning kläder baserat på emotionella köpmotiv än konsumenter med låg 

benägenhet att genomföra impulsköp.  
 

→ Konsumenter med en hög benägenhet att genomföra impulsköp köper i större 

utsträckning kläder för en högre summa pengar varje månad än konsumenter med låg 

benägenhet att genomföra impulsköp.  
 

→ Konsumenter med en hög benägenhet att genomföra impulsköp genomför i högre 

utsträckning färre planerade köp än konsumenter med en låg benägenhet att genomföra 

impulsköp.  
 

 

7.2.2 Vilka faktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten i butiken? 

Studiens resultat visar att det finns vissa faktorer i butiksmiljön som har en statistiskt 

säkerställd inverkan på konsumentens beteende i butiken.  
 

→ En stark belysning i butiken påverkar beteendet genom att konsumenten anser sig ha 

möjlighet att studera produkter mer noggrant samt att konsumenten i högre grad 

uppmärksammar produkter i butiken.  
 

→ Skyltar som innehåller information om både produkten och priset påverkar beteendet 

i butiken genom att konsumenten anser sig ha lättare att köpa produkten.  
 

→ Butikslayout är av betydelse för beteende i butiken eftersom konsumenten vill se 

hela produktsortimentet och därav besöker butikens alla delar.   
 

→ Varuexponering påverkar beteendet i butiken genom att produkter som exponeras på 

stora ytor innebär att konsumenten blir mer positivt inställd till produkten.  
 

 

7.2.3 Hur påverkar faktorer i butiksmiljön konsumenten? 

Med hjälp av studien kan vi konstatera att olika faktorer i butiksmiljön påverkar 

konsumentens upplevda känslor på olika sätt.  
 

→ Med stöd i Donovan & Rossiter’s (1982) teori visar studiens resultat att 

konsumenten spenderar mer pengar om skyltar med information om produkten och en 
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stark belysning finns i butiken. Vidare visar resultatet att konsumenten spenderar 

mindre pengar om en produkt exponeras på flera ställen samt om butiken är uppbyggd 

så att konsumenten måste gå igenom alla avdelningar för att komma igenom den.  
 

→ Med stöd i Donovan & Rossiter’s (1982) modell kan vi också konstatera att 

konsumenten spenderar mer tid i butiken om produkter exponeras på stora ytor. Vidare 

visar resultatet av studien att konsumenten spenderar mindre tid i butiken om det finns 

en tydlig väg att följa, en svag belysning eller om prismärkning saknas.  
 

 

7.2.4 I vilken utsträckning påverkar konsumentens tendens till impulsköp hur denne 

påverkas av butiksmiljön? 

→ Faktorer i butiksmiljön påverkar konsumenten på liknande sätt oavsett hur benägen 

konsumenten är att genomföra impulsköp. 
 

→ Undantaget är att konsumenter med hög benägenhet att genomföra impulsköp i 

större utsträckning upplever upprymdhet av att produkter exponeras på en stor yta. Med 

stöd i Donovan & Rossiter’s (1982) modell innebär det att impulsbenägna konsumenter 

spenderar mer tid i en butik om produkter exponeras på stora ytor.  
 

→ Konsumenter som har en positiv inställning till marknadsföring i butik besitter i 

större utsträckning en hög benägenhet att genomföra impulsköp jämfört med de 

konsumenter som har en negativ inställning till marknadsföring i butik.  
 

7.3 Teoretiskt bidrag 

Med studien ämnar vi att bidra med kunskap inom konsumentens beteende och då 

främst relaterat till impulsköp. Vid utformandet av studiens frågeställning har vi utgått 

från tidigare forskning som menar att impulsköp är vanligt förekommande samt att 

butiksmiljön innebär en möjlighet att påverka konsumentens beteende. Studiens resultat 

styrker tidigare forskning genom att påvisa att impulsköp är en viktig del av 

konsumentbeteendet, vidare påvisar studien att benägenheten att genomföra impulsköp 

även påverkar andra delar av konsumentens beteende. Studiens bidrag relaterat till 

forskning inom butiksmiljö utgår från vår valda metod då tidigare forskning kring 

butiksmiljö främst genomförts genom experimentella metoder. Butiksmiljöns inverkan 

på konsumenten visade sig inte lika tydligt genom vår enkätundersökning som genom 

de tidigare experiment som genomförts. Vi menar således att detta kan tyda på ett gap 

där konsumenten inte är lika medveten om butiksmiljöns inverkan om undersökningen 

sker utanför butiksmiljön. Vidare menar vi att studien bidragit med kunskap om 

generation y. Tidigare forskning har utgått från att beskriva generationen som en 

enhetlig grupp med liknande egenskaper och beteenden. Resultatet från denna studie 

visar att individer inom generation y inte enbart agerar som den konsument som tidigare 

forskning beskriver, vi kommer att diskutera detta vidare i diskussionskapitlet under 8.1 

Resultat. 
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8. Diskussion 
 

I detta kapitel inleder vi med att diskutera det resultat som studien påvisat genom att 

argumentera kring troliga anledningar till varför studien genererat i det aktuella 

resultatet. Vidare beskriver vi studiens praktiska bidrag genom att ge företag inom 

klädbranschen vägledning baserat på vad studien visat påverkar konsumentens 

impulsköp i butiken. Avslutningsvis diskuterar vi studiens resultat i relation till 

samhälleliga och etiska aspekter. 

 

8.1 Resultatet 

Resultatet av studien visar att vissa designfaktorer i butiksmiljön har en signifikant 

inverkan på både konsumentens beteende i butiken och de känslor de upplever relaterat 

till vissa faktorer. Slutsatsen för vilka faktorer som påverkar konsumenten baseras på 

huruvida medelvärdet av respondenternas svar är signifikant skilt från fyra, som är det 

neutrala svarsalternativet. Något som dock kan påpekas är att skillnaden mellan de 

medelvärden vi har tolkat som att respondenterna påverkas av en viss designfaktor inte 

skiljer sig speciellt mycket från det neutrala svarsalternativet. Trots att skillnaden 

mellan de observerade medelvärdena och fyra är signifikant är den alltså inte speciellt 

stor. En orsak till att vi inte observerat större skillnader anser vi kan vara att det är svårt 

för respondenten att besvara frågor om hur de påverkas av miljön i en butik när denne 

inte befinner sig i butiken vid svarstillfället. Något som styrker detta är att den tidigare 

forskning vi utgått från om hur konsumenten påverkas av miljön i en butik främst har 

framkommit genom experimentella studier. Vi menar att det kan vara svårt för 

respondenten att föreställa sig situationen och uppskatta hur exempelvis ljus och skyltar 

påverkar beteendet och det känslomässiga tillståndet, vilket kan få som följd att 

respondenten väljer ett mer neutralt svarsalternativ än vad som är fallet i verkligheten. 

En annan orsak till att de skillnader vi observerat har varit relativt små menar vi kan 

vara att respondenten inte är medveten om vilken inverkan vissa faktorer har på dennes 

beteende eller känslomässiga tillstånd. Enbart 5 procent av en människas 

tankeverksamhet är medveten (Krugman, 1988; Zaltman, 2000). Vilket innebär att 

hjärnan sorterar och tolkar information innan enbart en liten del av informationen når 

medvetandet (Nordfält, 2007, s. 26). En följd av detta blir således att en konsument kan 

fatta ett beslut i butiken utan att vara medveten om vad som påverkat beslutet. Att 

studien genererar i så pass låga medelvärden gällande hur och vilka faktorer i 

butiksmiljön som påverkar respondenterna kan ifrågasättas hur stark inverkan faktorer i 

butiksmiljön egentligen har på konsumentbeteendet. Vi menar dock att eftersom 

resultatet ändå visar på signifikanta skillnader, trots att miljön i butiken förmodligen till 

stor del påverkar konsumenten på ett omedvetet plan, finns en möjlighet att 

respondenterna i verkligheten påverkas i större utsträckning än vad de angivit i 

undersökningen på grund av just den bristande medvetenheten. En anledning till att 

studiens resultat inte påvisat att konsumenten påverkas av butiksmiljön i lika stark 

utsträckning som tidigare experimentella studier visat kan även vara att den tidigare 

teori om butiksmiljö som vår studie utgår ifrån kan anses vara relativt gammal. Den 

teknologiska utvecklingen har möjliggjort att konsumenten idag har fler alternativ än 

butiken vid konsumtion. Den ökade möjligheten för konsumenten att handla kläder kan 

innebära att företagens möjlighet att påverka konsumenten genom miljön i butiken har 

minskat. Eftersom konsumtionen idag även sker genom andra kanaler än i butik kan det 
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finnas andra faktorer relaterade till de övriga kanalerna som istället påverkar 

konsumenten.  
 

Resultatet visar att studiens respondenter överlag besitter en hög benägenhet att 

genomföra impulsköp samt värderar emotionellt betingade köpmotiv vid köp av kläder. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning om generation y var resultatet väntat, enligt 

Aruna & Santhi (2015, s. 33) är individer i generation y hedonistiskt lagda när de fattar 

köpbeslut samt mer mottagliga för impulsköp än individer från andra generationer. 

Resultatet anser vi också vara något som speglar dagens marknad då marknadsföring 

idag ofta syftar till att locka konsumenten till köp genom att spela på dennes känslor. 

Allt fler butiker satsar på att nå konsumenten på ett känslomässigt plan eller genom 

relationsbyggande, exempelvis genom ökad service eller skapandet av kundklubbar 

(Konsumentverket, 2014). Hade denna studie genomförts för ett antal år sedan eller på 

en äldre generation hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Individer födda inom 

generationer innan generation y beskrivs som disciplinerade, ekonomiska och 

ansvarstagande, de beskrivs även som negativt inställda till förändringar och nya 

direktiv (Fürth et al., 2002). Då individer i de olika generationerna har gått från att ha 

varit ekonomiska och disciplinerade till att drivas av att tillfredsställa njutningsbehov 

menar vi att detta innebär att generation y består av en annan typ av konsumenter än 

tidigare generationer. Konsumtion har idag fått en ny betydelse som leder till att företag 

inom detaljhandeln står inför nya utmaningar och måste marknadsföra sig på nya sätt 

(Konsumentverket, 2014). Traditionella strategier som fokuserar på funktionalitet och 

produkter är inte längre lika effektiva (Mascarenhas et al., 2006, s. 397), då det inte 

längre bara handlar om produkter som ska säljas utan mer om värden och koncept 

(Konsumentverket, 2014). Vi anser alltså att studiens resultat går i enlighet med den 

förändring vi har sett på marknaden och hur företag idag arbetar med sin 

marknadsföring. Vilket också tyder på att företagen anpassar sitt marknadsföringsarbete 

efter hur konsumenterna agerar och vad de lockas av.  
 

Benägenheten för att genomföra impulsköp visar sig sedan påverka flera andra aspekter 

av konsumentbeteendet. Resultatet visar att en konsument som besitter en hög 

benägenhet att genomföra impulsköp i högre utsträckning värderar emotionellt 

betingade köpmotiv, spenderar mer pengar på kläder samt genomför färre planerade 

köp. Dock visar testerna också att generation y även består av de individer som besitter 

en låg benägenhet att genomföra impulsköp och som då i större utsträckning värderar 

rationella köpmotiv, spenderar mindre pengar på kläder samt genomför fler planerade 

köp. Resultatet visar att majoriteten av individerna inom generationen agerar som de 

konsumenter som tidigare forskare beskriver generation y som, men att det även finns 

individer vars konsumentbeteende inte överensstämmer med tidigare forskning om 

generationen. Tidigare forskning har främst behandlat generation y som en helhet där 

fokus har legat på generationen som en grupp. Vi har i vår studie försökt identifiera 

eventuella skillnader i generationen. En av de skillnader vi observerat som också delvis 

motsäger tidigare forskning inom området är just att det även finns individer, dock 

relativt få, som inte konsumerar enbart baserat på hedonistiska motiv och med syftet att 

tillfredsställa ett njutningsbehov. En förklaring till de olikheter vi kan se inom 

generationen kan enligt oss vara den relativt stora skillnaden i livssituation som 

individerna inom generationen befinner sig i. Åldersskillnaden mellan de yngsta i 

generation y, personer som är 17 år gamla, och de äldsta i åldersspannet, personer fyllda 

31 år är relativ stor. Vi kan även anta att de i stora drag har olika intressen och har 

hunnit olika långt i livet vad gäller arbete, livssituation och familj, vilket kan motivera 
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varför individer inom samma generation besitter vissa personlighetsdrag i olika stor 

utsträckning samt varför de värderar olika typer av köpmotiv.  
 

Benägenheten att genomföra impulsköp visar sig däremot inte påverka hur 

konsumenten påverkas av olika designfaktorer i butiksmiljön, vilket innebär att faktorer 

i butiksmiljön påverkar konsumenten på liknande sätt oavsett i vilken utsträckning 

denne besitter de personliga egenskaperna relaterade till benägenheten att genomföra 

impulsköp. Resultatet menar vi är anmärkningsvärt då benägenheten att genomföra 

impulsköp som nämnt ovan visar sig påverka ett flertal andra aspekter av 

konsumentbeteendet. Som nämnt tidigare i analysen kan en förklaring till detta vara att 

individer inom generation y enligt tidigare forskning agerar på liknande sätt som 

konsumenter och därför påverkas av butiksmiljön på ett likartat sätt. Som diskuterat 

ovan menar vi dock att spridningen på de olika individernas livssituationer inom 

generationen även bör kunna motivera en skillnad i hur butiksmiljön påverkar 

konsumenten. Trots att studien påvisar att individer inom generation y är olika benägna 

att genomföra impulsköp samt att vi menar att livssituationerna inom generationen är 

vitt skilda påverkas individerna på samma sätt av faktorer i butiksmiljön. En förklaring 

till detta kan enligt oss även här vara att konsumenten inte är medveten om hela 

informationsprocessen under ett butiksbesök. Konsumenten kan därmed omedvetet 

påverkas av miljön i en butik, vilket kan innebära att det faktiskt finns skillnader inom 

generationen men som studien inte lyckats identifiera.  
 

 

8.2 Praktiska rekommendationer  

Studiens population, generation y, är i dagsläget en relativt köpstark konsumentgrupp. 

Med tanke på att den yngre åldersgruppen av generation y är på väg in i arbetslivet, och 

om några år kommer hela generationen vara etablerade på arbetsmarknaden, förväntas 

de inneha en ännu större köpkraft i framtiden än idag. Det är därför viktigt för företagen 

att anpassa sin marknadsföring för att kunna nå ut till konsumenter inom generation y. 

Som vi tidigare beskrivit i inledningskapitlet anses personer ur generationen söka att 

tillfredsställa ett njutningsbehov och att de styrs av känslor vid konsumtion av produkter 

och tjänster. Vi anser att företagen inom klädbranschen kan ha nytta av och bör införa 

en konkurrensstrategi där de genom butiksmiljön och marknadsföring i butik påverkar 

konsumenter till att göra impulsköp. En gemensam aspekt som generation y har med 

impulsköpet är att båda styrs av känslor. Impulsköp är associerat till känslor och 

sinnesstämningar hos konsumenten. Impulsköpet kan fungera som en humörreglerare 

och har hedonistiska influenser. Vår studie visar att personer inom generation y i större 

utsträckning besitter ett emotionellt köpbeteende. Med grund i det ovan nämnda kan vi 

se att känslor är en viktig aspekt när det gäller impulsköpbeteendet hos generation y. 

Företag bör därför ta i beaktning att konsumentens känslor spelar en stor roll för dess 

impulsköpsbeteende när de utformar marknadsföringskampanjer. 
 

Eftersom generation y redan är köpstark och i framtiden kommer att ha en ännu större 

köpkraft, samt att de är påverkade av sina känslor vid köpbeslut så anser vi att det är av 

stor vikt för företagen att fokusera på generationen och dra nytta av det i sin 

marknadsföring. Vi anser att en strategi där företaget stimulerar konsumenten till att 

genomföra impulsköp är ett sätt att möta konkurrensen på marknaden och öka 

intäkterna. För att använda sig av en sådan ovan nämn strategi menar vi att det är viktigt 

för företagen att spela på konsumenternas känslor. Utmaningen för företagen, vad gäller 

denna konkurrensstrategi, är att lyckas nå ut till konsumenter inom generation y för att 
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påverka deras emotionella köpbeteende och få dem att genomföra impulsköp. Vi menar 

att företagen inom klädbranschen bör använda butiksutrymmet för att genomföra detta. 

Utifrån studiens resultat kan vi säga att det är ljuset i butiksutrymmet och skyltningen 

som påverkar konsumentens beteende i butiken. Det är främst ljuset som har en 

inverkan på beteendet. Konsumenterna anser att de har möjlighet att studera kläder mer 

noggrant vid en starkare belysning, samt att ljuset hjälper konsumenten att 

uppmärksamma klädesplagg. Företagen bör därför använda sig av ljuset för att belysa 

de klädesplagg som de vill öka försäljningen på, för att på så sätt dra till sig 

konsumentens uppmärksamhet för att få denne att köpa klädesplagget. Vad gäller 

skyltningen är det viktigt att information om produkten samt priset finns tillgängligt för 

konsumenten att ta del av, om det inte finns åtkomligt kan det upplevas som ett 

irritationsmoment. Företagen kan förhindra irritation genom att konsumenten alltid har 

tillgång till information om priset på klädesplaggen i butiken. Vi menar att det är mest 

troligt att konsumenten lämnar butiken utan att ha genomfört ett köp om denne upplever 

en irritation. Det är av stor vikt för företagen att förse klädesplaggen med 

prisinformation. Det är, som nämnt, främst designfaktorerna ljuset och skyltningen som 

företag inom klädbranschen bör ta hänsyn till vid användandet av ovan nämnda 

konkurrensstrategi och marknadsföring i butik. Butiksfaktorerna kan även användas för 

att influera känslor hos konsumenten. Som beskrivet i teoriskapitlet under butiksmiljö 

så påverkar butikens miljö konsumentens känslotillstånd, vidare har de upplevda 

känslorna en inverkan på konsumentens beteende i butiken. Känslorna som studien 

mäter är den upplevda glädje och upprymdhet som konsumenten känner i butiken. Den 

upplevda glädjen påverkar mängden pengar konsumenten spenderar i butiken, medan 

den upplevda upprymdheten har en inverkan på den tid som konsumenten tillbringar i 

butiken. Studien visar att när det gäller faktorer som påverkar konsumentens känslor bör 

företaget främst fokusera på att använda sig av butiksfaktorerna skyltningen, 

ljussättningen samt exponering av varor i butiken. Skyltningen och ljuset i butiken 

påverkar glädjen hos konsumenten, och på så vis bör konsumenten spendera mer 

pengar, genom att köpa dyrare kläder eller fler klädesplagg, om företaget tagit hänsyn 

till dessa faktorer. Som vi redan nämnt i stycket så bör företagen fokusera på 

ljussättningen och skyltningen i butiken. Vad gäller konsumentens upplevda 

upprymdhet i butiken så är det exponering som visar sig vara den faktor som påverkar 

konsumenten i störst utsträckning. Företagen bör se till att exponera de klädesplagg, 

som de vill öka försäljningen på, över stora ytor i butiken. Exponering av klädesplagg 

över stora ytor har en positiv effekt på konsumentens upplevda upprymdhet, som i sin 

tur har en positiv inverkan på hur länge konsumenten stannar i butiken. Vi menar att det 

är mest troligt att konsumenten vill stanna längre i en butik där klädesplagg, som denne 

är intresserade av, är exponerade på stora ytor, och på så vis kan försäljningen för 

företaget öka. 
 

Företagen bör sätta butiksmiljön i fokus och lägga stor vikt vid marknadsföring i butik. 

I inledningskapitlet redogör vi för att det är svårt för företag idag att differentiera sig 

från konkurrenterna enbart genom själva produkten då konkurrensen är hård. 

Konsumenter är mer intresserade av upplevelser i samband med sin konsumtion snarare 

än produktattributen. Det gäller därför för företagen att skapa en köpupplevelse i 

butiken snarare än att bara erbjuda produkten.  
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8.3 Samhällsdiskussion 

En konkurrensstrategi där företaget stimulerar konsumenten till impulsiva köp genom 

designfaktorer i butiken är inte bara till fördel utan har även sina nackdelar. Ur ett större 

perspektiv kan vi se att det finns några punkter som talar emot ett sådant ovan nämnt 

konkurrensverktyg. Om vi tittar på det från en individnivå så kan vi se att det finns 

problem som blir värre genom att konsumenten invigs till att genomföra ett klädköp, 

oberoende om det är ett planerat köp eller ett impulsköp. Problemet är att vissa 

människor utvecklar ett köpberoende. Ett köpberoende innefattar att individen shoppar 

tvångsmässigt för att tillfredsställa ett lustbegär och sker utan att personen tar hänsyn till 

de negativa konsekvenserna av handlingen (Sperus, 2014). Personen i fråga försätter sig 

ofta i skuld och riskerar att skapa konflikter med familjemedlemmar och vänner, samt 

att både emotionella och fysiska besvär kan uppstå, ett köpberoende kan jämföras med 

andra missbruk (Liljemalm, 2015). När ett beroendebeteende uppstår så påverkas 

hjärnans belöningssystem, vilket ger lustkänslor och lindrar ångest (Malmquist et al., 

u.å). När denna stimulering av belöningssystemet upphör uppstår ångest, orolighet och 

ett oemotståndligt begär att tillföra den beroendeframkallande substansen (Malmquist et 

al., u.å). Även om shoppingen kan ge en positiv effekt på välbefinnandet till en början, 

och används för att lindra ensamhet, oro, ångest, stress etcetera, så är de negativa 

effekterna övervägande (Sperus, 2014). De känslor som beskrivs känner vi igen från 

beskrivningen av personliga egenskaper som associeras med impulsköpsbeteende, och 

då egenskapen stressreaktion, som redogörs under avsnitt 3.2 i teoriavsnittet. Där 

beskriver vi hur känslor som ångest och stress lindras genom impulsivkonsumtion. Vi 

kan därför anta att de som lider av ett köpberoende har nära till att genomför impulsiva 

köp. Ett köpberoende och ett impulsivt köpbeteende har gemensamt att båda sker utan 

närmare eftertanke på konsekvenser. Med grund i detta anser vi att det kan vara oetiskt 

av företagen att använda sig av en strategi för att trigga igång impulsen att vilja köpa ett 

klädesplagg hos konsumenten för att dämpa ångest.  
 

Utöver problematiken med köpberoende individer finns det andra aspekter som är till 

belastning för samhället genom att vi konsumerar i den takt vi gör i dagsläget. Ett stort 

dilemma i vårt konsumtionssamhälle idag är miljöpåverkan. Problemet med en lyckad 

konkurrensstrategi där företaget stimulerar impulsköp är att företaget i fråga stärker 

samhällets överkonsumtion. Enligt Världsnaturfonden WWF (2008) så överskrider den 

globala konsumtionen jordens produktionsförmåga med 30 procent. En ohållbar press 

sätts på jordens naturresurser på grund av den ständigt stigande konsumtionen (WWF, 

2012). Under 2012 konsumerade vi 50 procent mer ekologiska resurser än vad jorden 

kunde producera, och om kursen inte ändras kommer inte ens två planeter att räcka år 

2030 (WWF, 2012). Företag som etablerat sig på handelsmarknaden, inräknat företag i 

klädbranschen, får fokusera på att kompensera på andra sätt för miljöpåverkan som 

skapas av den ovan nämnda överkonsumtionen. Exempel på dessa sätt är genom att 

klimatkompensera för sin miljöpåverkan, återbruka gamla kläder och textilier eller 

använda sig av hållbara material. 
 

Det finns som ovan nämnt negativa effekter av en växande handel i samhället, trots 

detta så är handeln en viktig del för Sveriges ekonomi. Konsumtion och handel är en 

viktig tillväxtmotor i utvecklingen av landets ekonomi, och en gynnsam handelsnäring 

är av stor vikt för Sverige ur både ett nationellt och internationellt perspektiv (Handelns 

utvecklingsråd, u.å). I samtliga nordiska länder utgör privatkonsumtionen hälften av 

ländernas BNP, och därmed är den privata konsumtionen den största utgiftsposten 

(Gustafsson et al., 2010, s. 15). Som vi nämnt under avsnitt 1.1 Problembakgrund, i det 

inledande kapitlet, så har rörelsemarginalen för sällanköpsvaruhandeln sjunkit från 3,3 
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procent till 2,3 procent mellan åren 1997 och 2014. Samtidigt är det också en hög 

konkurrens inom sällanköpsvaruhandeln. Miljö- och sociala problem till trots är 

handeln ändå en betydande del för Sveriges ekonomi. Med det som grund så anser vi att 

det är viktigt för företag inom sällanköpsvaruhandeln att ta sig an den utmaning som de 

står inför - att få upp lönsamheten och möta konkurrensen som finns.  Detaljhandeln är 

även en bidragande del till sysselsättningen i Sverige, handeln stod för 6 procent av det 

totala antalet sysselsatta i landet 2015 (HUI research, 2015). Vilket stärker argumentet 

för att en framgångsrik handel är viktig. 
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9. Sanningskriterier 
 

I detta kapitel ämnar vi redogöra för studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

Inledningsvis argumenterar vi för hur studien uppfyller reliabilitet samt replikerbarhet 

och sedan avslutar vi avsnittet med att argumentera kring studiens validitet.  
 

9.1 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabilitet innefattar frågan om huruvida studiens resultat blir detsamma om den utförs 

på nytt eller om studien påverkats av slumpmässiga faktorer (Bryman & Bell, s. 41). En 

studies reliabilitet är beroende av pålitligheten och följdriktigheten hos de mått som 

använts för att mäta ett begrepp (Bryman & Bell, 2011, s. 157). Det finns tre olika 

faktorer att ta hänsyn till för att avgöra om ett mått är reliabelt; stabilitet, intern 

reliabilitet samt internbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2011, s. 158).  
 

Ett stabilt mått innebär att måttet ska vara stabilt över tid och således ska resultatet för 

ett urval inte förändras i större utsträckning mellan olika undersökningstillfällen 

(Bryman & Bell, 2011, s. 158). Vi har i vår undersökning delvis använt mått som 

tidigare forskare kommit överens om mäter ett specifikt begrepp, detta gäller 

exempelvis mätningen av respondentens upplevda känslor i butiken. Att de mått som vi 

använt i undersökningen har sin utgångspunkt i tidigare forskning anser vi stärker 

måttens stabilitet eftersom det minskar risken för att måttet förändras över tid då det 

testats och godkänts tidigare. Vi har också genom att använda begrepp som framkommit 

genom tidigare forskning som utgångspunkt skapat egna indikatorer och mått för att 

mäta dessa begrepp, exempelvis vid mätningen av respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp. Vi har i så stor mån som möjligt försökt utgå från indikatorer 

och mått som använts i liknande studier för att säkerställa måttens stabilitet. I de fall 

som detta inte har varit möjligt har vi själva konstruerat mått ämnade att mäta ett visst 

begrepp, vilket kan medföra en risk i form av att måtten inte är stabila över tid. En 

annan risk med att undersöka hur en individ agerar som konsument av kläder är att 

beteendet kan förändras till följd av yttre orsaker som exempelvis individens ekonomi. 

En förändring av detta slag kan bidra till skilda resultat av  en undersökning vid olika 

tillfällen trots att måtten i sig är stabila.  
 

Intern reliabilitet innebär att de indikatorer som ämnar mäta samma begrepp är pålitliga 

och följdriktiga och således verkligen mäter samma begrepp (Bryman & Bell, 2011, s. 

158). Vi har i undersökningen använt oss av ett flertal mått med multipla indikatorer för 

att säkerställa respondentens påverkan av viktiga faktorer för studien. En risk med att 

använda ett mått där respondentens svar aggregeras för att bilda en totalpoäng är att de 

olika frågorna inte är relaterade till samma mått (Bryman, 2008, s. 161). För att styrka 

den interna reliabiliteten ställde vi frågor till de respondenter som deltog i vår 

pilotstudie om huruvida de ansåg att det aktuella påståendet mätte det begrepp vi 

ämnade undersöka. Vilket resulterade i några mindre förtydliganden i vissa påståenden 

för att säkerställa en sanningsenlig bild av respondenternas konsumentbeteende. Vi har 

även under databearbetningen kontinuerligt kontrollerat respondenternas svar på frågor 

ämnade att mäta samma begrepp för att få en uppfattning om svaren stämmer överens 

och då således också om studiens interna reliabilitet. Genom denna kontroll har vi fått 

uppfattningen om att den interna reliabiliteten är relativt hög då en respondent som 

exempelvis har värderat emotionella köpmotiv högt samtidigt har värderat rationella 

köpmotiv lågt. Genom att mäta studiens viktigaste variabler på flera olika sätt så ökar 

möjligheterna för en hög reliabilitet (Eliasson, 2006, s. 15).  
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Om en studie har hög interbedömarreliabilitet innebär det att överensstämmelsen 

mellan olika observatörers subjektiva bedömning är hög (Bryman & Bell, 2011, s. 158). 

Eftersom studien genomfördes genom en enkätundersökning där respondenternas svar 

bearbetades utan att vidare bedömas eller kategoriseras av oss anser vi att risken för att 

subjektiva bedömningar har påverkat resultatet är liten. Vid utformningen av enkäten 

beslutades även att enbart slutna frågor skulle användas, detta för att undvika att behöva 

kategorisera öppna svar då detta skulle innebära att våra personliga preferenser 

påverkade resultatet. Vi anser således att studiens internbedömarreliabilitet är hög.  
 

Enligt Eliassson (2006, s. 14) är en central aspekt av studiens reliabilitet huruvida 

studien ger samma resultat vid upprepning under liknande förhållanden. Vilket kan 

liknas vid ett annat viktigt kriterium för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning, 

nämligen replikation. En replikerbar studie är en målsättning vid kvantitativ forskning 

eftersom det minskar risken för att forskarens subjektiva värderingar påverkar resultatet. 

(Bryman & Bell, 2011, s. 165). För att öka möjligheten för att vår studie ska vara 

replikerbar har vi försökt beskriva tillvägagångssättet så noggrant som möjligt, detta för 

att forskare vid eventuell replikation ska kunna utföra studien på ett likartat sätt. I 

avsnittet om den teoretiska metoden beskrivs studiens utgångspunkter och ansatser på 

ett utförligt sätt, detta för att skapa förståelse för vilka förutsättningar som ligger till 

grund för studiens resultat. Vidare beskrivs studiens och undersökningens utformning 

under avsnittet om den praktiska metoden vilket medför att det är möjligt för andra 

forskare att genomföra en liknande studie. En aspekt som kan innebära att resultatet 

skulle bli ett annat vid en upprepning av studien är att vi genomfört ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vårt resultat till viss del påverkats av vilka 

respondenter som fanns tillgängliga.  
 

9.2 Validitet 

En studies validitet är beroende av om de slutsatser som genererats hänger ihop 

(Bryman & Bell, 2011, s. 42).  Det finns flera olika slag av validitet att ta hänsyn till för 

att bedöma en studies totala validitet (Bryman, 2008, s. 167).  
 

Studiens mätningsvaliditet är en bedömning av kvaliteten på de mått som används för 

att spegla respektive begrepp i undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 42). För att 

öka möjligheten att få en rättvis bild av respondentens konsumentbeteende består 

undersökningen av flera indikatorer som mått på de begrepp de ämnar mäta. Som nämnt 

tidigare genomfördes även en pilotstudie innan undersökningen för att säkerställa att de 

mått som används verkligen mäter de begrepp vi är intresserade av. Då vi i så stor 

utsträckning som möjligt använt mått som har stöd i tidigare forskning samt noggrant 

tänkt igenom de mått vi konstruerat själva anser vi att studiens mätningsvaliditet är 

tillförlitlig. 
 

En studies interna validitet beror på huruvida de orsaksförhållanden som slutsatsen 

innefattar är hållbara eller ej (Bryman & Bell, 2011, s. 42). De kausala förhållanden vår 

studie påvisat innefattar främst samband mellan respondentens benägenhet att 

genomföra impulsköp och hur detta påverkar andra aspekter av respondentens 

konsumentbeteende. Då resultatet visar ett flertal signifikanta samband där den 

oberoende variabeln är respondentens benägenhet att genomföra impulsköp anser vi att 

sannolikheten för att just detta påverkar hur respondenten agerar i andra situationer är 

stor. Ett kausalt samband som framkom av studiens resultat och som möjligtvis kan 
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ifrågasättas är det mellan respondentens benägenhet att genomföra impulsköp och hur 

respondenten påverkas av varuexponering. Då benägenheten att genomföra impulsköp 

enbart visade sig förklara variationen i hur respondenten påverkas av en av de olika 

designfaktorerna finns en risk att detta samband kan ha påverkats av något annat. 

Risken är dock något vi tagit hänsyn till både vid författandet av studiens slutsatser och 

vid rekommendationer till företag inom klädbranschen då vi anser att sambandet inte 

påverkar studiens resultat som helhet.  
 

Studiens externa validitet anser vi vara relativt låg eftersom ett bekvämlighetsurval har 

genomförts, vilket medför att en generalisering av resultatet försvåras. Extern validitet 

innefattar huruvida resultatet från en undersökning kan appliceras på andra i 

populationen som inte deltagit i studien, vilket gör att en studies externa validitet är 

beroende av ett representativt urval (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Trots att ett 

bekvämlighetsurval genomförts anser vi dock studiens urval vara relativt representativt 

för populationen då urvalet innefattar en jämn spridning inom åldersspannet 17-31 år, 

samt individer med olika sysselsättning och utbildningsnivå. Enligt Johansson Lindfors 

(1993, s. 162) bör bedömningen av generaliserbarhet baseras på vilka likheter det finns 

mellan urvalet och den verkliga populationen som resultatet ämnas appliceras på. Med 

stöd i detta och att vårt urval till stor del består av de olika individer som populationen, 

generation y, består av vill vi ändå argumentera för att studiens resultat till viss del går 

att generalisera.  
 

En studie med hög ekologisk validitet innebär att studiens resultat är tillämpliga i 

individens vardag och naturliga miljö (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Att svara på en 

enkät kan för respondenten innebära en onaturlig situation vilket kan påverka den 

ekologiska validiteten negativt (Bryman, 2008, s. 50). Eftersom vår undersökning 

distribuerats via Facebook har respondenten haft möjlighet att besvara enkäten då denne 

har känt sig bekväm samt befunnit sig i en naturlig miljö vilket vi anser innebär att 

enkäten inte upplevts som ett störningsmoment i vardagen. Vår valda distributionskanal 

innebär också att vi inte varit i närheten och påverkat respondenten när denne besvarat 

enkäten, enligt Bryman & Bell (2011, s. 43) ökar den ekologiska validiteten ju mindre 

forskaren ingriper i naturliga situationer. Vi har dock valt i vår enkätutformning att göra 

alla påståenden obligatoriska för respondenten att svara på, detta kan leda till att 

respondenten känner sig tvingad att svara på vissa av påståendena, vilket kan påverka 

den ekologiska validiteten negativt. 
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10. Framtida forskning 
 

I detta kapitel lämnas förslag till framtida forskning inom det aktuella området som har 

sin grund i studiens påvisade resultat samt de begränsningar som studiens 

tillvägagångssätt skapat.  
 

Studiens resultat har påvisat att konsumentens köpbeslut i butiken påverkas av i vilken 

utsträckning denne besitter egenskaper som påverkar benägenheten för impulsköp. 

Vidare har studien bekräftat tidigare forskning angående att majoriteten av individerna 

inom generation y har en hög benägenhet att genomföra impulsköp, vilket vi menar 

tyder på att den välanvända köp- och beslutsprocessen inte alltid förklarar 

konsumentens beteende då den utelämnar impulsköpbeteendet. Vi föreslår därför 

forskning som syftar till att ta fram en mer omfattande och aktuell modell som förklarar 

hur konsumenten genomför både planerade och oplanerade köp. En modell av detta slag 

känns relevant för forskningen om konsumentens beteende då ett flertal tidigare studier 

visat att majoriteten av köpbesluten fattas i butiken samt att många av konsumentens 

köp är oplanerade.  
 

I denna studie har vi också kunnat påvisa en skillnad i konsumentbeteendet mellan 

individer inom generation y. Trots att majoriteten visade sig besitta en hög benägenhet 

att genomföra impulsköp och köpa kläder grundat på emotionella motiv, så visade 

studiens resultat att generation y också består av individer som besitter en låg 

benägenhet att genomföra impulsköp samt köper kläder grundat på mer rationella motiv 

som pris och funktion. Då tidigare forskning främst behandlat generation y som helhet 

anser vi att det hade varit intressant med en studie som undersöker vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar det skilda konsumentbeteendet. Generation y är idag en köpstark 

generation och kommer i framtiden att bli ännu köpstarkare, vi anser således att denna 

typ av studie skulle vara värdefull för företag inom detaljhandeln genom att de får 

möjlighet att anpassa sin marknadsföring till rätt segment.  
 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och med strukturen på dagens marknad i åtanke 

menar vi att butiken idag är en viktig marknadsföringskanal för företag inom 

klädbranschen, vilket motiverar varför vi valt att studera just detta område. Möjligheten 

att generalisera resultatet från denna studie har dock begränsats genom användningen av 

ett bekvämlighetsurval. Vi menar därför att en mer omfattande kvantitativ studie, med 

större möjlighet att generalisera resultatet utanför urvalet, inom området hade varit 

intressant. En kvantitativ studie i kombination med en experimentell studie hade också 

kunnat tillföra mycket inom området eftersom vi menar att individer även påverkas 

omedvetet av faktorer i butiksmiljön. En studie som genomförs på detta sätt hade varit 

en bra grund för företag inom klädbranschen att utgå från vid utformandet av 

konkurrensstrategier.  
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12.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning 
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12.2 Bilaga 2 – Tabeller 

 

 

Tabell 26, butikslayoutens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Layout 
 

 
 
Positivt ställda frågor 

 
 
Negativt ställda frågor 

Glädje Q27 - Jag känner mig nöjd när butiken är 
uppbyggd så att jag går igenom alla 
avdelningar för att ta mig igenom den  

Q26 - Jag kan känna mig irriterad när jag 
måste gå igenom alla avdelningar på en 
butik för att komma igenom den 

Medelvärde 3,91 3,5842 
P-värde 0,000 0,001 
T-värde -5,520 -3,325 
   
   
Upprymdhet Q29 - Jag känner mig engagerad i min 

shopping när det är tydligt hur jag ska 
röra mig igenom en klädbutik 

Q28 - Jag blir bekväm när det är tydligt 
hur jag ska gå igenom en klädbutik 

Medelvärde 3,347 4,1931 
P-värde 0,000 0,062 
T-värde -6,553 1,877 
   
 

 

 

Tabell 27, ljusets påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Ljus 
 

 
 
Positivt ställd fråga 

 
 
Negativt ställd fråga 

Glädje Q32 - En stark belysning i en klädbutik 
bidrar till att jag känner mig glad när jag 
befinner mig i butiken 

Q33 - En stark belysning i en klädbutik 
kan göra att jag känner mig irriterad när 
jag befinner mig i butiken 

   
Medelvärde 3,733 4,5891 
P-värde 0,008 0,000 
T-värde -2,688 5,142 
   
Upprymdhet Q35 - En svag belysning i en klädbutik 

kan bidra till att jag känner mig 
inspirerad när jag befinner mig i butiken 

Q34 - En svag belysning i en klädbutik 
bidrar till att jag känner mig avslappnad 
när jag befinner mig i butiken 

Medelvärde 3,109 3,9455 
P-värde 0,000 0,585 
T-värde -9,365 -0,547 
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Tabell 28, skyltningens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Skyltning 
 

 
 
Positivt ställd fråga 

 
 
Negativt ställd fråga 

Glädje Q38 - Om mycket information om 
produkterna i en klädbutik finns tillgänglig 
bidrar det till att jag känner mig 
tillfredsställd 

Q39 - Jag kan bli irriterad om det finns 
mycket information kring de olika 
produkterna i en klädbutik 

   
Medelvärde 4,351 5,0842 
P-värde 0,002 0,000 
T-värde 3,199 11,154 
   
Upprymdhet Q40 - Om jag får information om priset på 

en vara i en klädbutik känner jag mig 
stimulerad 

Q41 - Jag kan bli less om det är svårt att 
hitta priset på en vara i en klädbutik 

Medelvärde 4,762 2,1287 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde 7,563 -19,126 
   
 

Tabell 29, exponeringens påverkan på respondenternas upplevda känslor i butik. 

Känslor 
Exponering 
 

 
 
Positivt ställd fråga 

 
 
Negativt ställd fråga 

Glädje Q45 - Om jag ser att ett klädesplagg 
finns placerat på mer än ett ställe i 
butiken gör detta mig nöjd 

Q44 - Om en produkt finns placerad på 
flera olika ställen i butiken känner jag 
mig irriterad 

   
Medelvärde 3,198 4,5495 
P-värde 0,000 0,000 
T-värde -8,333 4,969 
   
Upprymdhet Q46 - Om en produkt i en klädbutik har 

fått ett stort utrymme får det mig att 
känna mig inspirerad 

Q47 - Om en produkt i en klädbutik 
har fått mycket utrymme får det mig 
att känna mig less 

Medelvärde 3,743 5,1139 
P-värde 0,010 0,000 
T-värde -2,585 11,823 
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12. 3 Bilaga 3 – Chi-två test 
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