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Abstract 
 

During many years, shopping has been regarded as a female activity, but increasingly more 

men have started to show an interest in fashion. As the target group has grown, retail has 

expanded as well, and it is important to understand consumers and their decision-making. 

Consumer behavior is described as a process where consumers choose and buy products to 

fulfill their needs. Due to the traditional view on shopping, male buying behavior has been a 

neglected research area. The research that has been conducted has mainly focused on young 

male consumers based on quantitative methods, whereof more thorough studies on elder men 

and their decision-making process are missing. Hence, the aim of this study was to examine 

the decision-making process of elder men and which elements that influence a clothing 

purchase, relative to established decision-making models. Furthermore, the purpose was to 

contribute to the scientific discussion regarding male buying behavior. With the problem and 

purpose as starting position, semi-structured interviews with elder men were carried out. 

Moreover, a deductive approach was used as the aim was to relate empirical data to prior 

decision-making processes. The models used were the decision-making process developed by 

Blackwell, Miniard and Engel (2006) and the decision-making process for fashion by 

Solomon and Rabolt (2007). In addition, the measuring device CSI and earlier research was 

used in order to gather and analyze the empirical data. The results of the study indicate that all 

men show different types of behavior, but certain central patterns could be distinguished. Men 

indicate a decision-making process with features of both the traditional process as well as the 

one for fashion products. Conclusions regarding different types of decision-making styles 

could not be drawn, but certain characteristics could be distinguished. The study has 

conducted a pre-knowledge regarding the decision-making process of elder men, but more 

research is recommended within the area. Observe that the study is written in Swedish.             
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Sammanfattning 

Under många år har shopping betraktats som en kvinnlig aktivitet, men allt fler män har börjat 

visa intresse för mode. Då målgruppen vuxit har även detaljhandeln fått expandera, och det 

ses som viktigt att förstå konsumenter och hur de fattar beslut. Konsumentbeteende beskrivs 

som en process där konsumenter väljer och köper produkter för att tillgodose sina behov. På 

grund av den traditionella synen på shopping har manligt köpbeteende varit ett bortprioriterat 

forskningsområde. Den forskning som har bedrivits har främst fokuserat på unga manliga 

konsumenter utifrån kvantitativa metoder, varav mer djupgående studier saknas på äldre män 

och deras köpbeslutsprocess. Därmed var syftet med den här studien att undersöka äldre mäns 

beslutsprocess och vilka faktorer som påverkar ett klädköp, sett i relation till etablerade 

beslutsmodeller. Avsikten var dessutom att bidra till den vetenskapliga diskussionen rörande 

manligt köpbeteende. Med problemet och syftet som utgångspunkt genomfördes semi-

strukturerade intervjuer med äldre män. Vidare användes en deduktiv ansats då syftet var att 

sätta empirin i förhållande till tidigare beslutsprocesser. De modeller som användes var 

beslutsprocessen utvecklad av Blackwell, Miniard och Engel (2006) samt beslutsprocessen för 

mode av Solomon och Rabolt (2007). Även mätinstrumentet CSI och tidigare forskning 

användes för att samla in och analysera empirin. Resultatet i studien indikerar att samtliga 

män visar på olika typer av beteende, men vissa centrala mönster kunde urskiljas. Männen 

visar på en beslutsprocess med drag av både den traditionella processen som den för 

modeprodukter. Slutsatser om olika typer av beslutsmönster kunde inte dras, men vissa 

kännetecken kunde utläsas. Studien har bidragit till en förförståelse för beslutsprocessen hos 

äldre män, men mer forskning inom området rekommenderas.   
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1. Inledning 
 

Den här studien kommer att behandla manligt köpbeteende, med inriktning på 

beslutsprocessen och påverkande faktorer vid klädköp hos äldre män. I detta inledande avsnitt 

introduceras området, för att sedan leda vidare till tidigare forskning och det problem och 

syfte som studien grundar sig på.  

 

1.1 Introduktion  
 

Traditionellt sett har konsumenter länge betraktats vara synonymt med kvinnor (Caterall & 

Maclaran 2002), men att shopping skulle vara könsrelaterat är en misstolkad uppfattning 

numera (Otnes & McGrath 2001), och att män inte shoppar är en förlegad syn enligt Tifferet 

och Herstein (2012). Att förstå hur konsumenter fattar inköpsrelaterade beslut, är av största 

vikt för företags överlevnad när de utformar marknadsföringsaktiviteter (Walsh, Hennig-

Thurau, Mitchell & Wiedmann 2001). Det är dessutom av vikt att förstå vad som skiljer 

kundgrupper åt och vad som specifikt kännetecknar dem (Tifferet & Herstein 2012). 

 

Solomon och Rabolt (2007) uttrycker konsumentbeteende som den process individer tar del i 

när de väljer, köper, använder eller avyttrar produkter, för att tillfredsställa behov (Solomon & 

Rabolt 2007). Processen består av aktiviteterna; identifiering av behov, informationssökning, 

utvärdering, inköp, konsumtion, utvärdering efter inköp och avyttring (Blackwell, Miniard & 

Engel 2006). Förloppet bedöms dock ha begränsningar, då processen anses skilja sig åt vid 

köp av modeprodukter (Solomon & Rabolt 2007).  

 

Konsumenter influeras av ett flertal faktorer när de fattar beslut, och Sproles och Kendall 

(1986) menar på att människor tar sig an marknaden med särskilda beslutsmönster. Ett 

mönster i konsumenters beslutstagande (eng. consumer decision-making style) uttrycks som 

en mental attityd som kännetecknar konsumenters sätt att fatta beslut. Mönstret har kognitiva, 

och känslosamma kännetecken, och kan ses som en konsumentpersonlighet (Sproles & 

Kendall 1986). 

 

Siffror från Konsumentverket (2013) visar att män oavsett ålder, uppskattningsvis lägger i 

snitt 590 kronor i månaden på kläder och skor. I SOM-institutets undersökning från 2009 

(Holmberg & Roos 2010) framkommer det att shopping eller att gå i affärer, är en aktivitet 

som främst kvinnor intresserar sig för. Det är dock viktigt att ha i åtanke att ordet shopping 

ofta förknippas med något feminint och att mäns intresse skulle kunna vara lika stort, bara att 

män inte definierar shopping på samma sätt som kvinnor. Även var konsumenter befinner sig 

i livet och vilken generation de tillhör kan påverka hur mycket de shoppar; yngre generationer 

har ofta ett större shoppingintresse än de äldre generationerna, då de vuxit upp i ett mer 

påtagligt konsumtionssamhälle (Holmberg & Roos 2010). Ålder har stor påverkan på 

konsumenters personlighet, och behov ändras med åldern, men är rimligtvis liknande hos 

andra som tillhör samma åldersgrupp och kultur (Solomon & Rabolt 2007). Vidare nämner 

SOM-institutet (Holmberg & Roos 2010) att kläder köps för att skapa en identitet och för att 

bygga upp en status. Kläder är något som exponeras för andra och har ofta funktionen att 

uttrycka åsikter och livsstil. Inköp av kläder kan kopplas till konsumenters intresse för just 

kläder och mode. Likt shopping är det kvinnor som handlar mer kläder än män och det är 

även här yngre generationer som handlar mer. Skillnaderna mellan könen är mindre i yngre 

åldergrupper gällande klädkonsumtion (Holmberg & Roos 2010).  
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Helena Thurow (Myrsten 2007), expert inom konsumentbeteende, menar på att människor 

kan kategoriseras efter hur de handlar - antingen som samlare eller jägare. En typisk samlare 

ser shopping som ett nöje och spenderar därför längre tid i butiken, medan en typisk jägare 

har ett mål med sin shopping, där beslut fattas snabbt och pris spelar en sekundär roll. Enligt 

Helena tillhör 80 % av den kvinnliga befolkningen samlare och 70 % av män kategorin jägare 

(Myrsten 2007). Liknande slutsatser har dragits i en nationell opinionsundersökning 

(Svensson 2012). Undersökningen pekar på att det är skillnad på att shoppa och att handla, då 

shopping är mer impulsivt och njutningsfullt, vilket är vanligast bland kvinnor vid klädinköp. 

Att handla är mer planerat - ett mönster som syns tydligast hos män. Enligt undersökningen är 

köpprocessen kortare för män jämfört med kvinnor, eftersom kvinnor ofta dröjer sig kvar i 

butiken (Svensson 2012). 

 

Enligt Christine Sundberg Carendi (Kalin 2014), generalsekreterare på Association of 

Swedish Fashion Brands har fler renodlade herrmärken startats under 2013, vilket har lett till 

en ökning av just herrmode i jämförelse med dammodet under året. Mycket av ökningen beror 

främst på att det inte finns lika mycket konkurrens på herrsidan som på damsidan. Lotta 

Ahlvar, vd för Svenska Moderådet, har samma uppfattning; hon menar att allt fler män har 

blivit mer modeintresserade än för några år sedan och att butiker idag lägger större fokus på 

herrsidan, då målgruppen vuxit (Kalin 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Manligt köpbeteende har sedan länge varit ett outforskat område, men har fått allt mer 

uppmärksamhet under 2000-talet. Studier har dock främst tittat på jämförelser och skillnader i 

köpbeteende mellan män och kvinnor; Prendergast och Lam (2013) har antagit en psykologisk 

synvinkel när de undersökt hur könen upplever shopping, medan Workman och Cho (2012) 

har studerat hur demografi och psykografi påverkar konsumenters shoppingmotiv. Vidare har 

en undersökning gjorts kring hur produktengagemang, produktkunskap och identitet påverkar 

känslor som tacksamhet och åtagande mellan könen, och hur detta vidare kan leda till ett köp 

(Kolyesnikova, Dodd & Wilcox 2009).  

 

Studier om enbart manligt köpbeteende, har granskat området ur flera aspekter; Otnes och 

McGrath (2001) har studerat vilka manliga stereotyper som konsumenter själva upplever 

finns, och därefter undersökt dess verkliga existens för att kunna utveckla en teori kring mäns 

shopping. Brosdahl och Carpenter (2011) har studerat skillnader i manligt köpbeteende 

mellan generationsgrupper. Även forskare som Moore, Doyle och Thomson (2001) har 

inriktat sig på en speciell kundgrupp när de undersökt manligt köpbeteende, i det här fallet 

skilda män och hur skilsmässor påverkar deras shoppingbeteende vid köp av modeprodukter 

(Moore, Doyle & Thomson 2001). 

 

Relaterat till området köpbeteende, har forskning även bedrivits gällande beslutsmönster. 

Studier om enbart män finns inte i lika stor utsträckning; Bakewell och Mitchell (2004) är få i 

sitt slag då de undersökt olika mönster i mäns beslutstagande. Studien är dock inte enbart 

kopplad till kläder, utan inkluderar även andra personliga produkter som kosmetiska, vilket är 

i enlighet med det erkända mätinstrument de använder. Men likt studier om köpbeteende 

ligger fokus på att visa på skillnader mellan kön snarare än män som en egen kundgrupp 

(Bakewell & Mitchell 2006; Bakewell & Mitchell 2004). Likaså är studier som behandlar 

mäns beslutsprocess specifikt för kläder inte av tillräckligt omfång.   
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Ihopkopplat med forskning om köpbeteende och beslutsmönster, finns studier om faktorer 

som påverkar i beslutsprocessen. Många gånger är dessa kopplade till butiksmiljön; Lee, 

Ibrahim och Hsueh-Shan (2005) har fokuserat på shoppingcenter för att se vilka attribut som 

främst påverkar manligt köpbeteende och shoppingupplevelsen, medan Torres, Summers och 

Belleau (2001) har studerat vilka butiksattribut som intresserar män, den upplevda 

tillfredsställelsen manliga konsumenter känner när de köper klädprodukter till sig själva, 

vilken typ av butik de föredrar att handla i, samt om samband existerar mellan attribut och 

tillfredsställelse. I likhet till detta har Du Preez, Visser och Zietsman (2007) utgått från 

shoppingcenter då de bedrivit forskning om hur unga manliga klädkonsumenter beter sig i 

varuhus, men har samtidigt studerat till vilken utsträckning männen kan segmenteras efter 

livsstil och shoppingattityder (Du Preez, Visser & Zietsman 2007). 

 

Majoriteten av forskningen om manligt köpbeteende och beslutstagande kommer ifrån USA 

samt Storbritannien och har bedrivits främst på unga män, däribland många studenter (se t.ex. 

Workman & Cho 2012; Bakewell & Mitchell 2006; Bakewell & Mitchell 2004; Otnes & 

McGrath 2001; Torres, Summers & Belleau 2001). Resultaten är därmed begränsade till 

specifika segment, länder och kulturer, varav applicerbarheten kan ifrågasättas. De metoder 

som används i studierna är främst kvantitativa i form av enkäter, men då manligt köpbeteende 

är relativt nytt och outforskat, är det förståeligt att tidigare forskning fokuserat på bredd. Dock 

saknas ett djupgående perspektiv inom området, vilket gör en kvalitativ ansats relevant för 

vidare studier. Att öka förståelsen om manligt köpbeteende, samt spegla mäns inre tankar av 

köp snarare än att söka omfång, kan ses som vetenskapligt intressant. 

 

Som tidigare nämnt är det viktigt för företag att förstå hur konsumenter fattar beslut vid 

köptillfället och att erkänna män som en växande kundgrupp. Då forskningen främst bedrivits 

på unga män bör äldre generationer lyftas upp i diskussionen angående manligt köpbeteende 

och beslutsprocessen. Med detta som utgångspunkt kommer studien utgå från en äldre manlig 

målgrupp. Ett företagsbesök inspirerade till att göra en avgränsning till män i åldrarna 35-50 

år. 

 

1.3 Problem och syfte  
 

Syftet med denna studie är att på djupet undersöka äldre mäns köpbeteende gällande kläder, 

med inriktning på beslutsprocessen och vilka faktorer som influerar ett köp, sett i förhållande 

till erkända beslutsmodeller. Syftet är vidare att bidra med fördjupad kunskap till forskningen 

om manligt köpbeteende.  

 

 Hur ser köpbeslutsprocessen ut för män mellan 35-50 år vid klädköp? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Denna studie kommer inte att behandla köpbeslutsprocessens stadier konsumtion och 

avyttring, då fokus inte ligger på hur män använder eller gör sig av med kläder. Vidare 

avgränsas studien genom att undersöka manligt köpbeteende i fysiska butiker, varav studien 

inte omfattar andra typer av handelsplatser som internet och katalog, då köpprocessen kan 

skilja sig åt.  
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2. Metod  
 

Med utgångspunkt i syftet behövdes material för att förstå hur män beter sig vid köp av kläder 

i fysiska butiker. Målet för studien var att gå in på djupet genom att spegla mäns syn på 

klädköp. Detta krävde samtal med den tilltänkta manliga målgruppen, som tillhör en äldre 

generation. Nedan redogörs för genomförandet av studien och avsnittet avslutas med en 

reflektion samt diskussion om replikerbarhet, reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Design av studien  
 

Idén till studien föddes under ett företagsbesök hos en svensk klädkedja i Västsverige. En 

diskussion uppstod om manligt köpbeteende, vilket ledde till ett intresse att undersöka 

området vidare. Då tidigare forskning inte inriktat sig på äldre män, skedde urvalet i den här 

studien baserat på variablerna kön och ålder. Då ålderspannet sågs som brett, valdes att 

fokusera på klädkedjans manliga målgrupp i åldrarna 35-50 år, för att avgränsa studien.    

 

För att på bästa sätt besvara frågeställningen ansågs intervjuer vara ett bra val av metod. Valet 

föll på denna metod då kvalitativa intervjuer enligt Bryman och Bell (2011) är flexibla, 

intresserar sig för de intervjuades synpunkter och banar väg för djupgående, detaljerade 

samtal. Fokus ligger på vad de intervjuade betonar som viktigt när de förklarar olika händelser 

och mönster, och tillåter samtalen att gå utanför ramarna (Bryman & Bell 2011), vilket 

eftersträvades.  

 

Studiens ansats är deduktiv, då teori har väglett vilken typ av empiri som samlats in och hur 

den analyserats, vilket är kännetecknande för deduktion (Bryman & Bell 2011). Deduktiva 

ansatser har sin utgångspunkt i teori (Alvesson & Sköldberg 2008), varav 

undersökningsprocessen inleddes med att sammanställa ett teoretiskt ramverk. Bryman och 

Bell (2011) menar på att deduktiva ansatser främst kopplas till kvantitativa studier, men att 

teori ofta även används som bakgrund i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 2011).  

 

2.2 Teoretisk referensram 
 

För att tolka empiri fungerar en teoretisk referensram som viktigt verktyg (Alvesson & 

Sköldberg 2008), och den avgränsar en studies empiriinsamling och analys (Christensen, 

Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Då syftet med studien var att undersöka manligt 

köpbeteende i förhållande till etablerade modeller, inleddes undersökningen med att söka 

teorier och modeller inom området. Christensen et al. (2010) menar att denna inledande 

process leder till en bättre förståelse för problemfrågan (Christensen et al. 2010). 

Högskolebibliotekets sökverktyg Summon användes då den innefattar flertalet olika databaser 

och informationskällor, vilket resulterade i att relevanta vetenskapliga publikationer hittades 

genom olika sökord. Även Google Scholar användes via högskolebiblioteket. Genom att 

granska de vetenskapliga artiklarnas källförteckningar, ledde detta vidare till ytterligare 

information i form av artiklar och böcker. Således skapades det teoretiska ramverk som 

kommit att användas för insamling av empiri och analysering. Samma tillvägagångssätt 

användes även i utformandet av inledningskapitlet.  
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2.3 Urval 
 
Då syftet var att göra en djupdykning inom området snarare än att få ett generaliserbart 

resultat, kontaktades endast ett fåtal, vilket anses lämpligt i djupgående studier (Christensen et 

al. 2010). Ett snöbollsurval bedömdes som passande, varav en initial kontakt togs med 

personer i vår närhet. Män i Västsverige mellan 35-50 år uppsöktes via telefon, då lämpliga 

kontakter fanns i området. Studiens övergripande ämne förklarades, och därefter bokades 

intervjuer med de som ville ställa upp. Totalt tackade tre stycken ja. Utöver dessa bokades 

även en provintervju in med ytterligare en man som kontaktats från vår närhet. Männen 

ombads att fråga runt bland sin egen umgängeskrets efter fler i målgruppen som kunde tänka 

sig ställa upp i studien; en aktivitet som är kännetecknande för snöbollsurval (Christensen et 

al. 2010). En kvinnlig familjemedlem ledde vidare till ytterligare tre män, som kontaktades 

via telefon. Även här redogjordes för studiens ämne, och samtliga samtal resulterade i bokade 

intervjuer.  

 

2.4 Intervjuguide 
 

Då personer hade kontaktats formulerades frågor till en intervjuguide (se bilaga 1 - 

Intervjuguide, s. 39), med forskningssyftet och problemformuleringen i åtanke. Frågorna 

uttrycktes på ett vardagligt språk utan teoretiska termer eller begrepp som kunde skapa 

förvirring. Ansträngningar lades även på att formulera frågor som inte var ledande och som 

kunde generera eftertänksamma svar, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som 

betydelsefullt. Intervjuguiden utformades dessutom utefter de riktlinjer som Kvale (1996) 

föreslår, där frågor om verkliga exempel blandades med direkta frågor och frågor där de 

intervjuade ombads utveckla sina svar (Kvale 1996). Inledningsvis förklarades syftet med 

intervjun, hur samtalet skulle användas och att svaren skulle hållas anonyma, vilket såväl 

Christensen et al (2010) som Bryman och Bell (2011) anser är viktigt. Intervjun började sedan 

med att männen ombads att berätta om ett plagg de någon gång köpt och skulle vilja prata om. 

Frågans avsikt var att få den intervjuade att själv förklara hur han upplevde en köpsituation, 

vad han såg som viktigt och hur processen gick till. Avsikten med frågan var även att få en 

ingång i situationen utifrån männens egna perspektiv. Därefter följde mer direkta frågor, där 

samtliga hade grundats utifrån erkända teorier och modeller om köpbeslutsprocessen och 

beslutsmönster. Frågorna var inledningsvis riktade till den specifika händelsen som de 

intervjuade själva valde att prata om, för att sedan behandla deras klädköp mer generellt. Mot 

slutet ställdes frågan om männen hade någonting mer att tillägga i diskussionen som de ansåg 

som viktigt, då det enligt Bryman och Bell (2011) ses om ett sätt att fånga in mer information 

ur de intervjuades perspektiv och bidra till ökad förståelse (Bryman & Bell 2011). Det hela 

rundades av med insamlande av personlig bakgrundfakta, vilket också lyfts fram som viktigt 

vid kvalitativa intervjuer av Bryman och Bell (2011). 

 

2.5 Genomförande 
 

För att öva på intervjuteknik och minska på nerverna inför de kommande intervjuerna, 

genomfördes först en provintervju. Provintervjun utfördes även med syftet att testa huruvida 

frågorna fungerade, om det fanns något område som kunde uppfattas som känsligt eller 

obekvämt för den intervjuade, stämma av hur lång tid en intervju i snitt kunde ta, samt testa 

hur mobilen fungerade som inspelningsutrustning, då detta rekommenderas av Bryman och 

Bell (2011). Provintervjun genomfördes under liknande omständigheter som de planerade 

intervjuerna, det vill säga på en plats där den intervjuade ständigt rör sig och känner sig 

bekväm. Till skillnad mot de kommande intervjuerna genomfördes provintervjun på en 
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arbetsplats, direkt efter arbetstid. Likt de efterkommande intervjuerna, ansvarade en av oss 

med att anteckna provintervjun, medan den andra personen ställde frågorna i intervjuguiden, 

vilket upplevdes fungera bra både hos den intervjuade och mellan oss som intervjuare. 

Följdfrågor ställdes av båda två.  

 

Provintervjun ägde rum på eftermiddagen i ett tyst rum, och efteråt togs anteckningar gällande 

hur intervjun gått till, hur den intervjuade betett sig och upplevelserna runt händelsen, då det 

rekommenderas av Bryman och Bell (2011). Beslut togs att hålla fast vid intervjuguiden, men 

att ta bort en fråga gällande inkomst, då den upplevdes som känslig hos den intervjuade. Även 

senare togs andra frågor bort som ansågs för specifika, då frågorna inte uppmuntrade 

intervjupersonen att tala fritt om vad denne själv tyckte var viktigt vid klädköp. Den inledande 

presentationen, där bland annat syftet med uppsatsen klargörs, utvecklades till att även 

inkludera vilket högskoleprogram kandidatuppsatsen skrivs utifrån och kort om vilka 

övergripande kurser den innefattar, då det önskades av den intervjuade. I efterhand kom även 

insikten att fler följdfrågor behövde ställas i de kommande intervjuerna, där de intervjuade 

fick utveckla sina svar mer för att uppnå det ingående djup som eftersträvades i studien. 

Christensen et al. (2010) menar att intervjufrågor kan utvecklas utifrån tidigare intervjuer och 

fortfarande ses som en del av det empiriska materialet (Christensen et al. 2010). 

 

För att möta de intervjuade halvvägs gjordes kompromissen att hålla intervjuerna i respektives 

bostäder, då männen uppgav att de hade svårigheter med att ta sig ifrån hemmen på grund av 

tidsbrist, jobb, familj och stressig vardag. Beslutet medförde risker i form av olika 

störningsmoment som kan ha påverkat männen och deras svar. Exempelvis fanns 

familjemedlemmar närvarande i huset som kan ha avlyssnat samtalen och vid somliga 

intervjuer kunde barn avleda männens uppmärksamhet. Likaså kan vi som intervjuare ha 

påverkats, då omgivningen skiljde sig mellan intervjuerna. Bryman och Bell (2011) menar på 

att det är viktigt att genomföra intervjuer på tysta, privata platser som är välbekanta sedan 

tidigare (Bryman & Bell 2011). Det är dock tänkvärt att omgivningen även kan ha bidragit till 

en bättre konversation, då männen kände sig bekanta och bekväma i situationen och där 

intervjun blev mer likt ett samtal. Vidare ledde detta till en större och bättre inblick i männens 

vardagliga liv, och därmed även en ökad förståelse för deras beteende. Enligt Bryman och 

Bell (2011) är det viktigt för kvalitativa forskare att undersöka människor i naturliga miljöer 

för att förstå deras beteende i ett sammanhang (Bryman & Bell 2011). 

 

Likt provintervjun ställdes frågorna av en person medan den andra antecknade. Syftet med 

studien förklarades och frågan om att använda röstinspelning ställdes, då det underlättar 

transkribering och då missförstånd kan undvikas (Bryman & Bell 2011). Samtliga intervjuer 

ägde rum på eftermiddagen på en vardag hemma hos respondenterna. Då en kvalitativ 

undersökningsmetod användes, var de individuella samtalen inte helt strukturerade med 

avsikten att kunna fånga de intervjuades intressen. Bryman och Bell (2011)  menar att semi-

strukturerade intervjuer lämpar sig bäst då syfte och problemställning till största del är 

definierade (Bryman & Bell 2011). Intervjuguiden följdes inte ordagrant, då vissa frågor 

formulerades om för att bättre passa in i samtalen och somliga frågor ställdes inte alls då 

ämnet redan tagits upp. Olika följdfrågor ledde till att samtalen tog lite olika riktning 

beroende på männens olika intressen. Frågorna kunde vara tolkande, för att säkerställa att 

männens svar uppfattats korrekt, men de kunde också följa upp ett nytt ämne som den 

intervjuade nämnt. För ett så sanningsenligt resultat som möjligt skrevs personliga intryck av 

intervjun ner inom en timme efter att intervjun hållits. Bryman och Bells (2011) råd följdes 

och anteckningar skrevs ned gällande omgivningen, var intervjun ägde rum, hur den gick och 

andra tankar och känslor som väckts (Bryman & Bell 2011). Totalt hölls sex intervjuer.  
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2.6 Analys 
 
Varje intervju transkriberades först separat av oss båda. För att tolka transkriberingarna 

verkade Kvales (1996) förhållningssätt benämnd oplanerat meningsskapande (eng. ad hoc 

meaning generation) som utgångspunkt, där flera olika förhållningssätt som kategorisering 

och tolkning kombineras (Kvale 1996). Efter transkriberingarna bearbetades således varje 

enskild intervju gemensamt, där nyckelord och fraser noterades. De efterföljande intervjuerna 

bearbetades på samma sätt, men jämfördes även samtidigt med empiri från tidigare intervjuer 

som genererat liknande teman. När bearbetningen var klar gicks allt material åter igenom, för 

att sätta ord och teman i kategorier. I enlighet med syftet analyserades sedan den insamlade 

empirin utifrån erkända teoretiska modeller och tidigare forskning om beslutsprocessen, 

beslutsmönster samt annan forskning inom området.  

 

 2.7 Metodreflektion  
 

Valet av en kvalitativ metod gjordes på grund av att tidigare forskning främst fokuserat på 

kvantitativa studier. Det fanns därmed ett behov att undersöka ur ett kvalitativt perspektiv, 

vilket påverkade studiens syfte att vilja söka djupare förståelse för den manliga 

beslutsprocessen. Studien hade dock även kunnat utföras med en kvantitativ metod, vilket 

hade lett till möjligheten att generalisera. Att exempelvis genomföra en enkätundersökning 

hade gett ett bredare resultat, men denna metod anses ytlig och ej lika djupgående 

(Christensen et al. 2010), samtidigt som mäns personliga tankar till att handla kläder inte 

speglas i samma utsträckning.  

 

Fördelen med den valda metoden enligt Bryman och Bell (2011) är att den är flexibel och kan 

leda till intressanta samtal. Intervjuformen gör att den intervjuades synpunkter belyses och att 

det framgår tydligare vad denne anser vara viktigt. Vidare anses fördelen med intervjuer vara 

möjligheten att följa upp och gå tillbaka till respondenterna med följdfrågor, och oklarheter 

kan redas upp lättare än vid en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2011). En nackdel med 

intervjuer menar dock Christensen et al. (2010) är den intervjuareffekt som kan uppstå, där de 

intervjuades svar kan påverkas av hur frågor ställs (Christensen et al. 2010). Ett alternativ till 

intervjuer var fokusgrupper, men då den valda målgruppen ansågs vara svår att nå och 

samordna på grund av familjeliv och tidsbrist, valdes enskilda samtal med respektive man. Att 

hålla enskilda intervjuer underlättar dessutom den följande transkriberingen, då fokus ligger 

på en person i taget (Bryman & Bell 2011). Konsekvensen av den valda metoden i jämförelse 

med fokusgrupper är dock enligt Bryman och Bell (2011) den förlorade möjligheten att 

diskutera ämnet från flera perspektiv, där gruppmedlemmar gemensamt kommer fram till 

slutsatser (Bryman & Bell 2011).  

 

Studien har vissa begränsningar, då männen baserade sina svar på upplevda minnen och 

erfarenheter av köptillfällen, vilka kan skilja sig mot hur händelser i själva verket gått till, då 

somliga aspekter kan ha glömts bort, förträngts eller valt att inte nämnas av andra orsaker. En 

annan begränsning är överensstämmelsen mellan tal och handling; att diskutera kring 

handlingar kan skilja sig mot verkligheten. För att undersöka detta hade en alternativ metod i 

form av observationer kunnat användas, då Christensen et al. (2010) menar att observationer 

är lämpliga för beteendestudier, och de undersöktas minnen är därmed inte avgörande för 

resultatet (2010). Metoden valdes dock bort då den viktiga aspekten att spegla männens egen 

syn på situationen försvinner.   
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2.8 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 
 

Kvalitetskriterierna replikerbarhet, reliabilitet och validitet förekommer främst i kvantitativa 

studier, men kan ses som relevanta även i kvalitativa undersökningar, då dess innebörd många 

gånger är likvärdiga med de alternativa kriterier som finns för kvalitativ forskning (Bryman & 

Bell 2011). Därmed har replikerbarhet, reliabilitet och validitet använts i den här studien. För 

att öka studiens replikerbarhet har tillvägagångssättet noggrant beskrivits. De personer som 

medverkade har dock valts att hållas anonyma för att skydda personliga åsikter, vilket 

försvårar studiens replikerbarhet då andra forskare inte kommer kunna ta kontakt med just 

dessa. Men för att möjliggöra för andra forskare att replikera studien, finns vissa kännetecken 

att utgå ifrån. En annan aspekt som försvårar replikering, är att intervjuerna skedde hemma 

hos respondenterna. Vidare är det svårt att helt upprepa en specifik intervju (Christensen et al. 

2010), men framtida forskare kan använda sig av samma intervjuguide för att försöka 

efterlikna upplägget och hålla liknande intervjuer. Dessutom är målgruppen definierad, vilket 

möjliggör för andra forskare vid val av undersökningsgrupp inom området. Det är dock 

viktigt att poängtera att intervjuerna var flexibla och tog olika riktning beroende på de 

intervjuades personliga erfarenheter. Intervjuguidens olika delar försökte dock täckas in till 

största utsträckning, för att intervjuerna skulle kunna besvara syftet och frågeställningen. 

 

Vid intervjuer spelar forskaren en stor roll, då denne utgör det huvudsakliga instrumentet för 

att erhålla kunskap (Kvale 1996), vilket kan kopplas till studiens reliabilitet (Christensen et al. 

2010). I ett försök att öka studiens reliabilitet var rollfördelningen för intervjun sedan innan 

bestämd, en skrev och en ställde intervjufrågor. Utrymme lämnades för båda två att ställa 

följdfrågor. Vidare kategoriserades och analyserades transkriberingarna gemensamt för att 

fatta konsistenta beslut, vilket också kan ses som ett sätt att öka reliabiliteten (Bryman & Bell 

2011). Men då följdfrågor tilläts i intervjuerna och då intervjuguiden var flexibel för att söka 

djupare förståelse, ledde detta till att vissa tolkande frågor under de första intervjuerna 

omedvetet inte ställdes på ett neutralt sätt, vilket kan ha berott på ovanan att hålla intervjuer 

eller misstolkning. Kvale (1996) menar dock på att ledande frågor kan anses lämpliga i 

kvalitativa intervjuer, för att kontrollera tillförlitligheten i de intervjuades svar och för att 

säkerställa att forskaren tolkat svaren korrekt (Kvale 1996), vilket ofta var fallet i denna 

studie. Detta kan således ha påverkat hur respondenterna svarade ur både en positiv och 

negativ aspekt. Valet att använda snöbollsurval kan ha påverkat vilka personer som 

intervjuades och de svar som uppgavs, då några var bekanta med eller hade någon form av 

relation till en av oss. En annan aspekt som dock inte kan påverkas är könskillnader, då 

respondenter kan svara på ett annat sätt då vi är unga, kvinnliga studenter medan de är män i 

medelåldern. Med detta som bakgrund, anses reliabiliteten i studien, trots försök att öka den, 

vara låg då vi som intervjuare ej kan ses som konstanta. Andra forskare som vill replikera 

studien kanske inte kan uppnå liknande resultat. 

 

Gällande validitet hänvisar Christensen et al. (2010) till studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet (Christensen et. al 2010). Röstinspelning användes för att underlätta 

transkribering, men också för att öka trovärdigheten, då Bryman och Bell (2011) menar på att 

röstinspelning minskar risken för missförstånd av det som sagts (Bryman & Bell 2011). Den 

sammanställda empirin skickades till alla medverkande för att få deras intyg på att de 

uppfattats på rätt sätt, då detta enligt Bryman och Bell (2011) ses som ytterligare ett sätt att 

öka validiteten. Dock samverkar validitet med reliabilitet; om mätinstrumentet är föränderligt, 

kan det inte resultera i ett giltigt resultat (Bryman & Bell 2011). Då studien genomfördes på 

ett litet urval kan resultatet inte generaliseras till andra sammanhang, och Bryman och Bell 

(2011) menar dessutom att urvalet bör vara representativt för populationen vid generalisering 
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(Bryman & Bell 2011), vilket inte var fallet i den här studien. Dock var syftet med studien att 

gå in på djupet snarare än att erhålla ett brett resultat.  

 

Enbart vetenskapliga tidskriftsartiklar som kontrollerats av andra forskare har använts i 

studien, och samtliga är i original. För att öka tillförlitligheten har de publikationer som 

använts granskats med ett kritiskt förhållningssätt, där informationen i hög utsträckning är 

aktuell, och originalkällor har använts i högsta möjliga mån. Även utgivare och texternas syfte 

har bedömts, då dessa är kriterier Christensen et al. (2010) nämner som viktiga för att öka 

tillförlitligheten (Christensen et al. 2010).  
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3. Teoretisk referensram  
 

Här presenteras teorier och modeller som behandlar beslutsprocessen och avgörande 

köpfaktorer enligt tidigare forskning. Vidare behandlas forskning som berör mönster i 

beslutstagandet. Teorierna kommer verka som riktlinjer vid insamlandet av empiri, samt ligga 

till grund för den analys som följer, då syftet är att se på beslutsprocessen i förhållande till 

erkända teorier inom området.  

 

3.1 Köpbeslutsprocessen  
 

För att analysera hur individer hanterar information och influenser för att fatta beslut, 

utvecklade Blackwell, Miniard och Engel (2006) ursprungligen den modell som kommit att 

betraktas som konsumenters beslutsprocess (eng. the consumer decision process model, 

CDP). Det finns flera olika variationer på modeller som behandlar kunders köpbeteende, men 

de flesta behandlar fem av den grundläggande modellens aktiviteter (Cleveland, Babin, 

Laroche, Ward & Bergeron 2003). Dessa är identifiering av behov, informationssökning, 

utvärdering, inköp samt utvärdering efter inköp (Blackwell, Miniard & Engel 2006) (se fig. 1 

samt bilaga 2 – Figurförteckning, s. 41). Med hänvisning till syftet och frågeställningen, 

kommer enbart dessa fem stadier att behandlas, då de anses som mest relevanta för studien. 

Ursprungsmodellen kommer därmed att avgränsas, då den enligt Blackwell, Miniard och 

Engel (2006) är en sjustegsprocess som även innefattar aktiviteterna konsumtion och avyttring 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006).  

Det inledande stadiet, identifiering av behov, uppstår när konsumenter upplever att det finns 

en skillnad mellan en önskvärd situation och den nuvarande situationen (Solomon & Rabolt 

2007). Företag influerar och skapar ibland även behov hos konsumenterna, för att trigga till 

konsumtion. Då ett behov uppstått börjar konsumenter söka efter information och lösningar 

för att tillfredsställa deras ouppfyllda behov. Sökningen kan ske internt men även externt. Då 

sökningen sker internt hämtas kunskap som redan existerar från minnen eller demografiska 

variabler, medan information från de externa källorna kommer från familj, vänner och 

marknadsföring. Om konsumenter är nöjda med ett varumärke eller en produkt sedan tidigare, 

kan de göra återköp hos samma företag, och därmed minska eller helt utesluta 

informationsinsamlandet. Nästa steg i köpbeslutsprocessen är utvärdering av de alternativ som 

informationssökningen resulterat i. Konsumenter jämför information som införskaffats om 

olika produkter och varumärken med vad konsumenter uppfattar som viktigast, för att 

avgränsa de olika alternativen innan ett beslut fattas (Blackwell, Miniard & Engel 2006). De 

alternativ som begrundas utgörs av de produkter som finns i minnet sedan tidigare, samt de 

som är framträdande i butiksmiljön (Solomon & Rabolt 2007). Konsumenter använder sig 

även av olika kriterier för att utvärdera produkter, men också i utvärderingen av val av butiker 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006).  

 

Det fjärde steget är inköp, där konsumenter väljer att köpa eller inte köpa produkten. Beslut 

tas även gällande när köpet ska ske, vad som ska köpas och var det ska köpas. Konsumenter 

Fig. 1 Köpbeslutsprocessen (efter Blackwell, Miniard & Engel 2006, s. 70) 
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Utvärdering 
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går således igenom två faser efter att de har bestämt sig för att köpa; i den första väljer 

konsumenter en detaljist över en annan, medan den andra fasen innefattar beslut som tas i 

butiken, och influeras av butikspersonal, reklam och skyltning. Butiksattribut avgör ett 

företags framgång och kan vara i form av plats, sortiment, pris, marknadsföring, 

butikspersonal, erbjudna tjänster, fysiska butiksattribut, andra kunder samt kundlogistik. När 

både produkten och varumärket har bestämts i förväg är det ett genomplanerat köp, medan ett 

delvis planerat köp innebär att produkten är bestämd i förväg, men att varumärket väljs vid 

shoppingtillfället. Vid ett oplanerat köp väljs både produkt och varumärke vid tidpunkten för 

inköpet. Kunder kan gå igenom de första stegen i beslutsprocessen som planerat och köpa en 

specifik produkt eller varumärke. Men konsumenter köper ibland någonting helt annat än vad 

som först var planerat eller väljer att inte köpa någonting alls, på grund av omständigheter i 

utvärderings- eller inköpsstadiet. Det sista steget i femstegsmodellen är utvärdering efter 

inköp. I detta stadie är konsumenter antingen belåtna med sina köp eller missnöjda. 

Belåtenhet uppnås när konsumenters förväntningar av produkten uppfylls medan missnöjdhet 

uppstår när förväntningarna inte matchas med verkligheten. Denna utvärdering är betydande 

då de lagrar all information i minnet och återkommer till dessa i framtida beslut. Om 

konsumenter känner sig nöjd med sina köp kommer efterföljande inköpsbeslut förenklas. 

Detta leder till att dessa konsumenter tenderar att köpa samma varumärken i samma butiker, 

vilket begränsar konkurrenters förmåga att nå ut till kunden (Blackwell, Miniard & Engel 

2006).  

 

3.2 Köpbeslutsprocessen för mode 

Begränsningen med de traditionella beslutsprocesser som finns, är att dessa kan skilja sig mot 

hur beslutsprocessen ser ut vid köp av modeprodukter, då graden av risk ses som större i de 

förstnämnda (Solomon & Rabolt 2007). Solomon och Rabolt (2007) presenterar därmed en 

reviderad modell specifikt anpassad för mode (se fig.2 samt bilaga 2 – Figurförteckning, s. 

41). Den moderelaterade processen inleds med stadiet modeobjekt, där en specifik 

modeprodukt är framträdande, vilket kan kontrasteras med det första steget i de traditionella 

processerna; identifiering av behov. Därefter följer medvetenhet kring objektet, då 

konsumenter lägger märke till plagget. Det kan ske genom bland annat butiksskyltning, 

tidningar, eller andra personer som bär klädesplagget. I intresse-stadiet kommer ett intresse 

som gör att produkten granskas närmre, för att sedan provas som en del i utvärderingssteget. 

Utvärderingen innefattar olika kriterier specifika för plagget, som kan vara funktionella eller 

moderelaterade i form av pris, kvalitet, färg, stil, passform, varumärke och butiksimage. Även 

alternativa plagg tas i åtanke i utvärderingsstadiet, om kunderna upptäckt liknande, 

tillgängliga produkter på marknaden. De specifika utvärderingskriterierna är subjektiva, och 

varierar mellan personer. Om klädesplagget känns nytt och spännande eller om det finns 

begränsat med tid kan utvärderingen ske snabbt, utan hänsyn till kriterier eller andra 

produkter. I beslutsstadiet köps plagget, och många gånger kan moderelaterade produkter ses 

som impulsköp då de baseras på känslor snarare än rationalitet. Hela processen avslutas med 

Fig. 2 Köpbeslutsprocessen för mode (efter Solomon & Rabolt 2007, s.382) 



16 

 

att produkten utvärderas i efterhand. Dessa typer av beslut innefattar oftast liten eller ingen 

informationssökning (Solomon & Rabolt 2007). 
 

Informationskällor som ändå kopplas till mode innefattar marknadsdominerande källor i form 

av skyltning i butik och butiksfönster, modemagasin, modevisningar och reklamkampanjer, 

konsumentdominerande källor som samtal med vänner eller observationer på allmänna 

plaster, samt neutrala källor där filmstjärnor, artister eller andra framträdande personligheter 

utgör informationskälla till konsumenter. Referensgrupper påverkar de flesta konsumenters 

klädköp, och utöver offentliga personer kan dessa utgöras av familj, vänner eller andra 

människor tillhörande en specifik grupp som konsumenter tillhör eller önskar tillhöra. Beslut 

som medför en upplevd risk leder till en omfattande informationssökning. Riskerna kan vara 

monetära, funktionella, fysiska, sociala eller psykologiska. Kläder innebär främst subjektiva 

risker som psykologisk och social risk där konsumenter kan uppleva osäkerhet gällande fel 

val av plagg (Solomon & Rabolt 2007). 

 

3.3 Faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen 
 

I de olika stegen påverkas konsumentbeteendet i butiksmiljöer av ett flertal faktorer. 

Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir och Stewart (2009) har sammanställt faktorer 

och delat in dessa i tema som; mål, minne, engagemang, känslostämning, atmosfär samt 

kundassociationer. Enligt Blackwell, Miniard och Engel (2006) är de flesta av dessa 

individuella faktorer, och de adderar även ålder, kön, livsstil och tid. Utöver dessa, influeras 

konsumenter även av miljömässiga förhållanden i form av samhällsklass, familj, personliga 

influenser och den specifika köpsituationen (Blackwell, Miniard & Engel 2006).  

 

Puccinelli et al. (2009) menar, att beroende på kunders mål, kan samma butiksmiljö framkalla 

olika typer av utfall och känslor. Mål beror på konsumenters behov, och bildar följaktligen en 

bakgrund för att organisera kunskap i minnet. Då målen skapar en struktur, avgör de även de 

produktdetaljer och butikstyper som kunder söker (Puccinelli et al. 2009).  

 

Det första stadiet, identifiering av behov, handlar främst om vilka motiv som finns för att 

handla en produkt (Workman & Studak 2006). Shoppingmotiv kan vara i form av 

bekvämlighet, sortiment, unikhet, social interaktion, strosande samt pris i form av antingen 

lägst pris eller prisjämförelser (Noble, Griffith & Adjei 2006). Konsumenter måste bestämma 

om syftet bakom inköpet drivs av njutningsmotiv (eng. hedonic), nyttomotiv (eng. utilitarian), 

eller en kombination av dessa (Robinson & Doss 2011). Robinson och Doss (2011) menar att 

njutningsmotiv i utvärderingsstadiet influeras av moderiktiga plagg, estetik, nyhetsvärde och 

varumärke, medan nyttomotiv drivs av klassiska plagg, funktionalitet och användbarhet 

(Robinson & Doss 2011). 

 

Det är särskilt kodning av minnen, lagring och framplockning av minnen som påverkar 

konsumentbeteende. Exempel på detta kan vara tidigare shoppingupplevelser eller minnet av 

en produkt. Minnet inverkar på beslutsprocessen på olika sätt, och gör sig till känna främst i 

stegen informationssökning och utvärdering (Puccinelli et al. 2009). Hong och Sternthal 

(2010) antyder att konsumenter bearbetar information utifrån tidigare kunskap, vilket 

resulterar i att utvärderingen blir mer gynnsam för ett varumärke än om kunskap inte funnits 

sedan tidigare (Hong & Sternthal 2010).    

 

Konsumenter med stort engagemang är intresserade av att samla mycket information kring en 

produkt, och bearbeta den informationen mer noggrant för att kunna fatta rätt beslut 
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(Puccinelli et al. 2009). Konsumenter kan erhålla information om specifika produkter genom 

bland annat skyltning på inköpsstället, butikspersonal, annonser och Internet (Noble, Griffith 

& Adjei 2006). Det kan antas att graden av engagemang påverkas av kunders mål där kunder 

med lågt engagemang bearbetar information mer ytligt (Puccinelli et al. 2009). Graden av 

engagemang har gett upphov till olika typer av konsumentbeslut; vanemässigt beslutstagande, 

begränsad problemlösning samt utdragen problemlösning. Den utdragna problemlösnigen 

överensstämmer mest med den traditionella beslutsprocessen, medan den begränsade är mer 

enkel, och lägger inte ner lika mycket tid på informationssökning eller utvärdering. 

Konsumenter följer här mer generella riktlinjer för att välja mellan alternativ i form av 

exempelvis pris eller varumärke, istället för att börja från början varje gång ett beslut ska 

fattas (Solomon & Rabolt 2007). Ett behov leder med andra ord i stort sett direkt till ett köp 

då informationssökning och utvärdering undviks. Det vanemässiga beslutstagandet innebär 

oftast återköp som grundar sig i vana, eller som görs för att förenkla konsumenters liv. Det 

leder många gånger till företags- eller varumärkeslojalitet (Blackwell, Miniard & Engel 

2006). 

 

Känslostämning påverkar konsumenter på flera olika sätt genom hela beslutsprocessen. 

Kunder som mår bra hanterar information och produkter annorlunda mot kunder som mår 

sämre. Känslor och humör kan med andra ord påverka vilka kanaler konsumenter väljer 

(Puccinelli et al. 2009). 

 

Även atmosfären har olika inverkan på kunder i beslutsprocessen. Atmosfären innefattar 

bland annat design, omgivning och umgänge i den fysiska butiksmiljön där beslutsprocessen 

äger rum (Puccinelli et al. 2009). Enligt Jack och Powers (2013) sker kunders beslutstagande 

främst på butiksnivå och baseras på beteenden och uppfattningar av butiken i sig, snarare än 

bedömningar som gjorts innan butiksbesöket. Det ger butikspersonal en grad av kontroll över 

kunders shoppingbeteende. 

  

Kundassociationer, det vill säga varför organisationer beter sig på ett visst sätt, som 

exempelvis prishöjningar och produktlanseringar, influerar i första hand stadierna utvärdering, 

inköp och utvärdering efter inköp, men ses även i de två första stegen i beslutsprocessen. 

Konsumenter kan upptäcka ett behov efter inre eller yttre faktorer, där reklam är ett exempel 

på det sistnämnda. Informationssökning påverkas av hur butiker gett för tidigare intryck, 

vilket kan leda till att konsumenter kopplar ihop dessa med ett specifikt tillfälle. Den typ av 

koppling en händelse har, kan påverka utvärderingen av produkter eller butiker (Puccinelli et 

al. 2009).   

 

Varje steg i beslutsprocessen påverkas av individuella faktorer som kön, ålder och livsstil hur 

konsumenter fattar beslut. De miljömässiga faktorerna innefattar familj, personliga influenser 

och den specifika köpsituationen. Många produkter köps av familjer, men även individuella 

köpbeslut påverkas starkt av andra familjemedlemmar. Hur familjer fattar köpbeslut beror på 

de roller som familjemedlemmarna antar vid inköpet av produkter. Personliga influenser 

utgörs av andra människor som påverkar beslutsprocessen, det vill säga referensgrupper 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006). 

 

3.4 Beslutsmönster  
 

För att hitta grundläggande mönster i beslutsfattandet, har Sproles och Kendall (1986) 

utvecklat en mätmetod kallad Consumer Styles Inventory (CSI), som testats på amerikanska 

studenter. Baserat på studier inom beslutsfattande, innefattar det kvantitativa instrumentet åtta 
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mentala faktorer som mäter attityder och beteende vid beslut rörande produkter som kläder 

och kosmetika; perfektionism eller medvetenhet kring hög kvalitet, varumärkesmedvetenhet, 

medvetenhet om nytt mode, lustfylld shoppingmedvetenhet, pris och en shoppingmedvetenhet 

om ”valuta för pengarna”, impulsivitet, förvirring på grund av utbud samt vanemässig 

varumärkeslojalitet gentemot konsumtion. Samtliga kännetecken representerar mentala 

förhållningssätt till inköp (Sproles & Kendall 1986). 

 

Faktorn perfektionism mäter konsumenters sökande efter bästa kvalitet och de konsumenter 

som anses ha hög perfektionism förväntas shoppa mer noggrant, systematiskt eller genom 

jämförelser. Varumärkesmedvetenhet mäter konsumenters attityder att köpa välkända, dyrare 

produkter. Konsumenter som är mycket varumärkesmedvetna anses betrakta högt pris som 

synonymt med hög kvalitet, och de förefaller föredra bästsäljande, utannonserade produkter, 

gärna ifrån varuhus eller specialbutiker. Människor med medvetenhet om nyheter är såväl 

modemedvetna som nyhetsmedvetna. Att vara modern är av yttersta vikt, varav dessa 

konsumenter ständigt håller sig aktuella och söker efter mångfald. Att leta efter det senaste ses 

som spännande och nöjesfyllt. Attributet lustfylld shoppingmedvetenhet mäter shopping 

utifrån underhållning och nöje, och personer med stor lustfylld medvetenhet ser shopping som 

roligt och shoppar enbart för nöjets skull. Konsumenter som kännetecknas av den 

prismedvetna faktorn letar efter nedsatta priser och tycks mer medvetna om priser i allmänhet. 

De letar även efter ”valuta för pengarna”. Konsumenter som kännetecknas av faktorn 

impulsivitet planerar ej sina inköp, och förefaller dessutom vara oberörda av hur mycket de 

spenderar. En hög grad av förvirring på grund av utbud, kännetecknas av att konsumenter 

uppfattar att det finns många varumärken och butiker att välja mellan, och får därmed 

beslutssvårigheter. De upplever dessutom att all information de tar emot är överväldigande. 

Den sista faktorn Sproles och Kendall (1986) inbegriper i sitt instrument är faktorn 

vanemässig varumärkeslojalitet. Konsumenter med hög grad av detta kännetecken har 

sannolikt favoritmärken och favoritbutiker, och förmodas ha bildat vanor av att besöka dessa 

(Sproles & Kendall 1986). 

 

CSI-instrumentet har använts av flertalet forskare (se t.ex. Bakewell & Mitchell 2006; Bauer, 

Sauer & Becker 2006; Wesley, LeHew & Woodside 2006; Bakewell & Mitchell 2004; 

Mitchell & Walsh 2004; Walsh et al. 2001), men också kommit att utsättas för en del kritik. 

Forskare (Bakewell & Mitchell 2006; Bakewell & Mitchell 2004; Mitchell & Walsh 2004) 

menar på att instrumentet grundats och testats på ett urval av främst kvinnliga studenter, och 

ifrågasätter därmed dess påstådda generalitet till män, då deras köpbeteende anses skilja sig 

åt. Även instrumentets reliabilitet och validitet har betvivlats (Bauer, Sauer & Becker 2006). 

Bakewell och Mitchell (2004) har utgått från mätmetoden för att testa dess applicerbarhet på 

unga manliga konsumenter. De fann att samtliga åtta kännetecken förekom men i olika 

utsträckning, samt att ytterligare fyra egenskaper existerade hos specifikt män; tids- och 

energibesparing, förvirring på grund av tidsbegränsning, butikslojalitet/lågprissökande samt 

butiksillojalitet. Konsumenter som visar på mönster av tids- och energibesparing, ses i 

allmänhet som likgiltiga gentemot såväl shopping som viljan att tillfredsställa ett behov. 

Förvirring på grund av tidsbegränsning innebär att somliga män känner sig förvirrade kring 

vilka butiker de ska besöka och kan genomföra inköp för snabbt. Faktorn 

butikslojalitet/lågprissökande kännetecknas av att konsumenter besöker samma butiker när de 

handlar, samt letar efter de lägsta priserna. Butiksillojalitet förklaras som ett mönster där 

konsumenter handlar i flera olika butiker. Bakewell och Mitchell (2004) rundar av studien 

med slutsatsen att ett specifikt instrument bör utformas för att mäta mönster i mäns 

beslutstagande, och att även äldre respondenter bör studeras. Forskarna har i en senare studie 

kring båda könen dragit samma slutsats gällande utformandet av ett specifikt mätinstrument 
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för män. I den studien kom Bakewell och Mitchell (2006) fram till att män som ansåg sig vara 

butikslojala och söka efter låga priser, använder sig av en förenklad köpbeslutsprocess för att 

minska komplexiteten och tiden som spenderas på shopping. Att det ska gå snabbt kopplar de 

till att män uppfattar shopping som feminint (Bakewell & Mitchell 2006).  

 

När instrumentet användes i Tyskland fann Mitchell och Walsh (2004) att endast fyra av 

mönstren existerade hos män, och att ett svagt stöd för fem nya mönster förekom. Exempel på 

dessa är att män köper produkter de inte anser vara perfekta, för att minimera tiden de 

spenderar på shopping, de väljer de billigaste produkterna och nöjer sig med första bästa 

alternativ, och de tenderar att uppdatera garderoben när eftertraktade produkter reas ut. 

Konsumenterna som deltog i studien var äldre än andra studier som använt sig av CSI. Likt 

andra ifrågasätter de CSI-instrumentets applicerbarhet då de fann att resultatet skilde sig bland 

könen, och resonerar även att olika länder kan ha en inverkan (Mitchell & Walsh 2004). 

 

Mönster i konsumenters beslutstagande har visats sig vara produktberoende, och mönstren 

antas även påverkas av hur engagerade konsumenter är i en produkt (Bauer, Sauer & Becker 

2006). Vidare har forskning (Wesley, LeHew & Woodside 2006) visat att konsumenter 

mellan 18-85 år inte är bundna till ett specifikt beslutsmönster, utan kan anta en blandning av 

två till tre stycken mönster vid beslutsfattande; en iakttagelse som får medhåll av Walsh et al. 

(2001). Wesley, LeHew och Woodside (2006) kom även fram till att de beslutsmönster som 

finns hos unga, även finns hos äldre konsumenter, och menar på att CSI-instrumentet är 

generaliserbart till andra åldersgrupper än studenter (Wesley, LeHew & Woodside 2006).  

 

3.5 Tidigare forskning 
 

Kinley, Conrad och Brown (2000) fann i sin studie att vuxna manliga konsumenter i USA 

använder sig av marknadsföring som informationskälla i beslutsprocessen i högre 

utsträckning än personliga informationskällor. Dessa yttre informationskällor innefattar 

tidningsannonser, kataloger, TV-reklam, butiksskyltning och butikspersonal, medan de 

personliga källorna utgörs av familjemedlemmar, vänner eller arbetskollegor (Kinley, Conrad 

& Brown 2000). Sondhi och Singhvi (2006) fann att indiska män främst samlar information 

genom erfarenheter, och därefter skyltfönster. Butikspersonal var det alternativ som män 

vände sig till sist för information, vilket ledde till slutsatsen att män förlitar sig främst på sin 

egen kunskap snarare än andras (Sondhi & Singhvi 2006). 

 

Graden av klädengagemang hos män minskar i takt med ökad ålder (Seo, Hathcote & 

Sweaney 2001). Bakewell, Mitchell och Rothwell (2006) fann att unga män visade på viss 

grad av engagemang och var modemedvetna, vilket dock inte alltid yttrade sig (Bakewell, 

Mitchell & Rothwell 2006). Män som klassas som innovatörer inom mode, tenderar att köpa 

kläder mer spontant och letar efter hög kvalitet på produkterna. Här spelar faktorer som pris, 

tid, tillgänglighet och graden av ansträngning in (Workman & Cho 2012). Enligt Brosdahl och 

Carpenter (2011) är manliga konsumenter prismedvetna och sparsamma samtidigt som de är 

varumärkeslojala. Dock visar de inte på någon stor motvilja till shopping (Brosdahl & 

Carpenter 2011). 

 

När unga konsumenter fick svara på vilka motiv som fanns till att inhandla nya kläder, 

uppgav män i första hand att kläderna var fynd eller impulsköp, och i andra hand nämndes att 

deras gamla plagg slitits ut. På frågan om vilken faktor männen främst gick efter vid ett 

potentiellt köp, uppgavs pris eller värde för pengarna (Weekes 2004).  
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Butiksattribut anses vara viktiga parametrar då män är ute och handlar. Butiksattribut som 

män anser vara mindre viktiga var försäljningsservice och personalkunskap (Torres, Summers 

& Belleau 2001). Du Preez, Visser och Zietsman (2007) styrker argumentet om att män 

föredrar varuhus på grund av utbudet av olika butiker och närheten hem. Även att de kände 

till varuhuset väl sågs som en viktig faktor när manliga konsumenter handlar. Flickvänner 

eller fruar ses som passande shoppingpartners men också de manliga konsumenternas vänner 

kan agera shoppingpartner, vilket yngre män föredrar (Du Preez, Visser & Zietsman 2007).  

 

Otnes och McGrath (2001) fann i sin undersökning att konsumenter uppfattar att det finns 

olika stereotyper då det kommer till köpbeteende hos män. Dessa karaktäriseras bland annat 

av att män ofta går in i en butik för att tillfredsställa ett behov, för att sedan snabbt ta sig 

därifrån. Observationer av män visade dock att de påstådda stereotyperna inte helt existerade i 

verkligheten. Bland annat framkom det att män tar sig tid att söka igenom butiker utan ett 

speciellt mål, de tog hjälp av främlingar i butiken, och handlade ofta med andra för att hjälpa 

varandra att fatta olika köpbeslut (Otnes & McGrath 2001).  
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4. Empiri  
 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlats in för att besvara frågeställningen och 

syftet. Avsnittet inleds med en kort återblick till intervjudeltagarna, och därefter följer de 

intervjuades svar som har summerats och genererat olika kategorier utifrån det männen lyft 

upp som viktigt. Kategorierna utgör rubriker för kapitlet. 

 

4.1. Intervjudeltagare 
 

För att uppnå syftet och besvara frågan om hur mäns beslutsprocess ser ut, genomfördes sex 

stycken intervjuer. De intervjuade var män mellan 35-50 år och samtliga intervjuer 

genomfördes hemma hos männen, som bodde runt omkring en storstad i västra Sverige. 

Samtliga män har valts att hållas anonyma, och har i denna studie blivit tilldelade namnen; 

Alexander, Björn, Christian, David, Elias och Filip (se bilaga 3 – Intervjudeltagare, s. 42).  

 

4.2 Behov 
 

När männen ombads berätta vilka orsaker som låg bakom deras klädköp framkom att fyra av 

de sex männen handlade vid behov. Samtalet om behov kom på tal under olika delar av 

intervjun; dels inledningsvis när männen pratade om en specifik köpupplevelse, men även 

senare när de talade generellt kring sina köp. Av de resterande två männen sade en man att de 

flesta av hans klädköp var planerade, men att han även köper sådant han inte behöver. Den 

andra mannen berättade att han aldrig haft ett mål med sina köp, utan att näst intill allt sker på 

impuls. Vissa köp kunde ändå vara planerade, men det förekom väldigt sällan. 

 

Några av männen som sagt att de handlat vid behov, berättade dock att deras köp blir mer 

impulsartade när det handlar om kläder de inte klassar som vardagskläder, utan som sport- 

och fritidskläder. Alexander, 46 år, sade sig köpa mer fritidskläder då sport och fritid är ett av 

hans stora intressen.  

 

4.3 Intresse  
 

Gällande intresset för kläder, ansåg fem av männen att det var svalt, men engagemanget var 

större hos vissa. De flesta angav att inköp av kläder inte är en rolig aktivitet, varav två män 

uttryckte att det finns roligare saker att göra än att handla kläder. En man svarade att han 

handlar för att han måste, och inte för att han tycker det är kul. Vidare sade han att han inte 

vill gå till klädaffärer och att han inte känner sig engagerad i sina köp. Christian, 49 år, 

svarade på frågan om intresse genom att hänvisa till att han inte tycker det är roligt och att han 

inte vill prova i flera olika affärer då det ska gå snabbt. Inte heller Filip, 35 år, såg inköp av 

kläder som en rolig aktivitet, varav även han försöker få det att gå fort. Han var dock 

engagerad i sina köp, då han annars ser det som bortkastad tid om han inte skulle vara det. 

 

Alexander tyckte att fritidskläder var mer intressant, då det kan kopplas till hans hobby. Det 

finns inget klädintresse, utan funktion ses som mer viktigt. Det ledde även till ett större 

engagemang ifrån hans sida gällande fritidskläder. 

 

Björn, 39 år, berättade att han sällan är ute efter att köpa kläder, och att det inte finns ett direkt 

klädintresse, men att han uppskattar en snygg outfit. Han utvecklade svaret med att tillägga att 

han bär arbetskläder större delen av dagarna och därmed inte har någon att visa sina kläder 

för. Det var på helgerna som han först kunde bära vardagskläder, och då får det gärna vara 
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snyggt. Vidare sade han att det inte finns något engagemang då han inte gillar att handla 

kläder utan ser det som en jobbig aktivitet. Mot slutet tillade han även att intresset för kläder 

var större när han var yngre och bodde i en storstad, då han träffade människor på ett annat 

sätt än vad han gör idag. Kläder kändes inte lika noggrant numera. Elias, 49 år, var den som 

skiljde sig åt mest i frågan, då han sa att ett litet klädintresse finns eftersom han är intresserad 

av vad han har på sig och han var engagerad i sina köp. 

 

4.4 Tidsaspekt 
 
På frågan om tidsaspekten framkom det att fyra av männen ansåg att det var viktigt att det 

skulle gå snabbt, vilket påverkar de beslut som fattas; hittar de ett plagg som är bra och de 

känner sig nöjda med, letar de inte vidare efter plagg som kan uppfattas som bättre. Både 

Alexander, Björn, Christian och Filip resonerade på liknande vis:  

 

[…] Jag är inte så road av att handla kläder så att [paus] det ska helst gå fort, 

behöver inte springa runt å leta å prova, jag ser inget [paus] det ska helst gå fort 

[…] (Filip) 

 

Filips resonemang var en av orsakerna som uppgavs av flera män; det ska gå fort på grund av 

det bristande intresset till att handla kläder. För Filip spelar även tillgängligheten av affärer 

roll, då det är viktigt att kunna gå in och ut ur butiken snabbt. Då Björn handlar på impuls går 

köpen fort och han reflekterar inte över de kläder han köper och att köpen sker spontant 

menar han beror på att han vill få det överstökat. Oftast sker även köpen i samband med en 

annan aktivitet, som när han är på väg hem ifrån jobbet, vilket han uppger kan leda till stress. 

Är det dessutom mycket folk i en butik undviker han att besöka denna.  

 

Av alla män som blev intervjuade stod Elias ut från mängden då han ansåg sig ta den tid som 

behövs för att hitta det bästa plagget. På frågan om han tänker igenom sina köp refererar han 

till att han inte reflekterar över om plagget han planerar att köpa passar med andra plagg han 

har i garderoben. Hittar han ingenting han gillar avvaktar han med att köpa tills nästa gång 

han är ute. Liknande resonemang förde David, 35 år, som tänker igenom sina köp och vill 

vara helt nöjd med beslutet han tar. Samtidigt visar han på samma beteende som de fyra ovan 

nämnda männen när det kommer till tid; han lämnar en butik efter fem till tio minuter om han 

ej hittar någonting. David menar på att han har ont om tid och ofta smiter iväg under lunchtid 

för att uträtta ärenden. Han uppgav även att en annan orsak till beteendet är att han inte ser 

inköp av kläder som roligt.  

 

Även på frågan om männen jämför olika plagg med varandra innan de fattar beslut, framkom 

det att de fyra männen som ville att shoppingen ska gå snabbt inte brukar jämföra kläder, utan 

köper ett plagg då de hittat någonting som passar dem. David, säger sig inte jämföra plagg 

men nöjer sig inte heller med första bästa alternativ. Elias jämför däremot plaggen innan han 

köper, då han letar efter det bästa plagget.    

 

Trots att många av männen menade på att det var viktigt att shoppingturen skulle gå så snabbt 

som möjligt, tar de sig ändå tid att många gånger prova plaggen. Främst jeans och byxor 

nämndes som plagg som ofta provas och orsakerna till detta kunde vara storleksförvirring och 

passform. Björn nämnde att priset på produkten spelar roll och kan avgöra om plagget provas 

eller inte, men även köer och andra kunder i butiken kan leda till att han avstår från att prova. 
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4.5 Vanor och minnen 
 
Ett ämne som framkom under intervjuerna var hur männens köpbeteende ofta kopplades till 

vana och minne. Samtliga män uppgav att de har vissa butiker de besöker oftare än andra. 

Orsakerna till detta kunde grunda sig i att de besökt dessa förut och handlat där tidigare. De 

har hittat någonting som fungerar och många gånger varit nöjda med de köpen de gjort. 

Tillgängligheten är en annan aspekt som spelade in; Christian besöker butiker belägna i hans 

närhet, medan Filip menar att tillgängligheten är avgörande vid val av butik. Även David 

förde liknande resonemang när han berättade om sin specifika köpupplevelse. Då han tidigare 

spenderat många somrar i en speciell stad, besökte han alltid en viss butik för att handla, då 

han gillade deras utbud av kvalitetsplagg till lägre priser.  

 

I och med återbesöken i vissa bestämda butiker, har det lett till en viss varumärkeslojalitet hos 

somliga män. Alexander menade på att han ofta köper det han har sedan tidigare. Han vet 

vilket plagg, vilken färg och storlek han behöver, vilket underlättar och snabbar på 

köpprocessen. Liknande beteende fanns hos en annan man när han var yngre, och han menade 

på att märke spelade en större roll då.   

 

Björn uppgav att han inte aktivt letar efter varumärken, men att det sker per automatik då han 

besöker samma butiker. Samtidigt återkommer han flertalet gånger till vad som kan uppfattas 

som en illojalitet gentemot butiker och varumärken, då han chansar i sina val. Plagg utan 

varumärke tas i åtanke om passformen är bra, vilket även andra män pratade om. Men 

varumärke verkar de dock inte komma ifrån. 

 

På frågan om männen har lätt eller svårt att välja butiker eller varumärken sade de flesta att 

beslutet är lätt att fatta. Alexander hänvisade till vad han benämner som ”vanans makt”, en 

fras som även återspeglar David, då han anser sig vara repetitiv i sitt beteende. Det underlättar 

då han har ett bristande engagemang för klädköp: 

 

[…] i och med att man inte har eh kanske eh engagemanget för att botanisera hur 

mycket som helst, så har man hittat nått som funkar, då [paus] så är det så enkelt å 

bara köra på det […] därför blir ja ganska märkestrogen så […] (David) 

 

Att männen väljer en butik eller ett varumärke framför ett annat kunde bero på flera orsaker. 

Prissegmentet och en specifik stil nämndes av flera, men även tillgängligheten, 

produktutbudet samt det begränsade butiksutbudet för herrar angavs som anledningar.  

 

4.6 Nöjdhet 
 

En av männen sade att han många gånger ångrar att han inte köpt fler exemplar av en viss 

produkt som han anser varit bra och trivts i. En annan man berättade om liknande händelser; 

det är sällan de i förväg vet om de kommer vara nöjda och gilla ett plagg, vilket leder till att 

produkterna oftast inte går att få tag i när plaggen slitits ut. Samtliga män kände sig oftast 

nöjda med sina köp i efterhand. Elias och Filip uppgav dock att de känner sig missnöjda de 

gånger de köpt billiga plagg, och menar att en orsak är att dessa plagg förlorar sin passform. 

Filip menar även att han blir missnöjd om han inte lyckas hitta någonting vid en planerad 

inköpsrunda, eftersom han anser att shoppingen då varit bortkastad tid. Christian kan till en 

början känna sig nöjd med ett billigare plagg, men blir missnöjd om kvaliteten visar sig vara 

låg.  
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De anledningar som uppgavs till att männen kände sig nöjda med sina inköp var bland annat 

att de köpt plagg de verkligen ville ha och som hade hög kvalitet eller hållbarhet, vilket var 

andra ord för att plaggen skulle hålla länge. Två män reflekterade inte över orsakerna till 

varför de är nöjda eller missnöjda.  

 

4.7 Viktiga produktattribut 
 
Då männen ombads berätta om en specifik köpupplevelse och vad som hade lett till ett köp 

var det fem av sex män som kunde berätta om en händelse, vissa utförligare än andra. För 

Björn var ett fördelaktigt pris avgörande vid köpet. Plagget hade vissa funktioner som ansågs 

vara bra för en resa han och hans familj planerade att göra. Köpet var oplanerat, och Björn var 

egentligen ute efter att köpa någonting annat. Även David köpte sitt plagg då det fyllde 

funktionen att hålla honom varm, och det var ett utgånget kvalitetsplagg med lägre pris. 

Många nämnde att de baserat sina specifika köp på främst passformen, men andra orsaker 

som ofta nämndes var att plaggen suttit bra och klätt dem. De såg dessutom bra ut.  

 

När männen fick den mer generella frågan om vad de letar efter i ett plagg uppkom liknande 

svar som i frågan om det specifika köpet; för samtliga män sågs passformen som viktigast och 

både Alexander och Björn uttryckte sig snarlikt:  

 

[…] passar de bara bra å känner att den här e skön den kommer ja ha ett tag, då 

spelar de ingen roll vad den kostar. (Björn)  

 

Det som är avgörande för flertalet män är att plaggen passar och är bekväma nog att användas 

länge, men männen tillade även att kläderna gärna får vara snygga, men behöver inte vara av 

senaste modet. Filip och David pratade om passform kombinerat med kvalitet, medan Elias 

var den enda mannen som menade på att modegraden, ihop med passformen, är det viktigaste. 

Han förklarade detta som att han inte vill förknippas med att vara “gubbig”, och syftade på 

enkla plagg utan detaljer. 

 

Till skillnad mot frågan om det specifika plagget, pratades det mer om pris i den här frågan. 

Fyra av sex män ansåg att priset inte spelar en avgörande roll, men det förefaller ändå vara en 

del i deras beslut; plaggen får inte kosta för mycket, men inte heller ha för lågt pris. David 

menade på att låga priser leder till en viss misstänksamhet. Tre av männen uttryckte sig 

snarlikt gällande priset: 

 

[…] ja, priset är ju givetvis viktigt, å på nått sätt vet man ju att man får det man 

betalar för så att, de får ju inte vara för billigt heller, då förstår man ju att det är 

[paus] någonting lurt […] (David) 

 

David var en av de två män som tycker att priset spelar in i köpet, och för Christian var det 

passformen ihop med priset som är avgörande vid köp. Vid två likvärdiga plagg väljer han 

plagget med lägst pris. För Björn var fina kvalitetskläder till bra pris det som kan locka in 

honom till en butik, vilket oftast kopplades till realisation. Björn betonade och återkom under 

intervjun till frasen: ”bra grejer för bra priser”, vilket kunde tolkas som att detta, utöver 

passformen, ansågs som viktigt för honom. Han menade dock samtidigt på att realisation av 

billigare kläder inte intresserar honom, och att priset inte har betydelse vid beslut. Elias visade 

på samma beteende, och menade att han kan slå till när han ser plagg med bra priser. 
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Även varumärke togs upp i denna fråga som en faktor i beslutsfattandet. Fanns det ett mer 

välkänt varumärke, valdes detta framför andra plagg, även om priset kunde vara högre; en 

liknelse som flera av männen själva gjorde. Tre av sex män ansåg att varumärke spelar roll i 

valet av kläder och för David var det ett sätt att underlätta beslutsfattandet. Samtidigt verkar 

en viss inkonsekvens råda bland många av männen, då vissa uppgav att varumärke inte spelar 

roll vid klädköp och att de inte vänder sig specifikt till vissa varumärken. Då det kom till 

sport- och fritidskläder var funktion viktigt och i Alexanders fall, i kombination med kvalitet, 

och han sade sig se ett samband mellan hög kvalitet och höga priser. För Elias var utseendet 

en viktig faktor i kombination med funktion, vilket han kopplade samman med passform.  

 

4.8 Familj och yttre påverkan 
 

Ett annat tema som framkom ur intervjuerna var hur familjen och familjelivet hade en 

inverkan på hur männen handlade. Både Alexander och Christians respektive handlar kläder 

åt dem på eget initiativ. De uppgav att de ibland handlar själva men att deras fru eller sambo 

då följer med som smakråd då de känner sig osäkra på vad de passar i. Även Filip kan få råd 

av sin fru gällande plagg och vilka butiker han bör besöka. Han menar att han många gånger 

handlar själv men att hans fru kan vara i en annan sektion medan han tittar på 

herravdelningen. De resterande tre männen uppgav att de främst handlar själva, men Björn 

och Elias nämnde att de ibland följer med fru och familj. De menar dock att de föredrar att gå 

på egen hand:  

 

[…] ja tycker det är skönt att kunna gå lite själv å titta lite grann också [paus] för 

då kan man ju fokusera bara på det då asså [paus] Går man med […] i affärer så 

blir det ju gärna lite annat också [skratt]. (Elias) 

 

Elias citat talar även för det Björn upplever; de föredrar att handla själva. I sammanhanget 

nämns att de känner sig stressade när familjen följer med, då andra butiker som inte 

intresserar dem besöks. 

 

David brukade handla mycket med sin sambo innan de fick barn och då de bodde i en 

storstad, men numer räcker tiden inte till för det. Även Björn nämnde att det var annorlunda 

när han var yngre och bodde i en storstad. Han tycks ha en påverkan på familjen när det 

kommer till att köpa kläder, eftersom han säger sig ha ett impulsivt köpbeteende och ofta 

uppmuntrar sin fru att genomföra köp. Han handlar även plagg till sin familj oavsett om de är 

i behov av nya kläder eller inte. 

 

När det kom till andra källor som tips och inspiration framkom att fem av de sex männen blev 

medvetna om plaggen de köper först när de går in i en butik. Endast Filip var den som 

uttryckte att han medvetet letar inspiration i förväg. Om han vet att han behöver ett specifikt 

plagg tittar han lite extra på män i hans ålder för att se vad de har på sig och vad som är 

modernt. I butiken tittar han på skyltdockor eftersom han anser att det då blir lättare att se 

vilka plagg som passar ihop. David ansåg att klädbutiker idag är mer anpassade för kvinnor 

och uppfattar dem som tråkiga och dåligt organiserade. Han hade hellre sett att butikerna 

skulle vara mer uppstrukturerade och enkla, där storlekar, färger och material tydligt 

framkommer för att det ska bli så enkelt som möjligt att handla kläder. Både Björn och Elias 

hade tidigare tittat på internet inför köp, men det skedde sällan då det lett till besvikelse när de 

inte hittat plaggen i butik. Samtliga män uppgav att de inte påverkas av 

marknadsföringsaktiviteter som reklam från TV och tidningar, men Elias och Filip sade att 
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butiksskyltning till viss del kan väcka uppmärksamhet och Björn uppmärksammar realisation 

av kvalitetskläder. 

 

Fem av sex män menade på att de inte vill ta hjälp av personalen i butik, utan vill gå runt och 

titta på egen hand. De gånger de vill ha hjälp tar de kontakt själva och det handlar då om 

storleksfrågor på framförallt byxor och jeans. Orsaker till att butikspersonal undviks kunde 

vara olika; Alexander menade på att han vill se över utbudet först då han känner sig förvirrad, 

medan Elias undvek att fråga då han anser att butikspersonal inte är neutrala i sina åsikter, 

utan är ute efter att sälja. 

 

Fem av sex män kände inte behovet av att berätta för någon om sina klädköp. Detta berodde 

många gånger på det bristandet intresse för kläder, men Christian säger att han ibland kan 

berätta om han blivit dåligt bemött någonstans. Då Elias är sportintresserad kunde det hända 

att han diskuterade sportkläder han köpt med sina kompisar, men då det kom till 

vardagskläder ansågs intresset inte vara tillräckligt stort. Det kunde hända att männen pratar 

om sina inköp om de aktivt blir tillfrågade av en familjemedlem.   
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5. Analys  
 

I detta kapitel analyseras den insamlade empiri som redogjorts för i föregående kapitel utifrån 

den teoretiska referensramen. De centrala teman som utlästs hos männen behandlas med 

utgångspunkt i de modeller, teorier och tidigare forskning som tidigare presenterats, för att 

besvara studiens syfte och frågeställning. 

 

5.1 Behov 
 

Enligt den traditionella köpbeslutsprocessen framtagen av Blackwell, Miniard och Engel 

(2006), inleder konsumenter sin beslutsprocess genom att identifiera ett behov (Blackwell, 

Miniard & Engel 2006). Solomon och Rabolt (2007) menar dock på att processen vid köp av 

moderelaterade produkter inte inleds med behovsidentifiering, utan snarare av att en 

modeprodukt framträder (Solomon & Rabolt 2007). Under de hållna intervjuerna framkom att 

fyra av de sex männen hade ett behov, vilket indikerar att dessa liknar den generella 

processen. Detta kan kontrasteras med Weekes (2004) undersökning av unga män som främst 

handlar kläder på impuls eller om de fyndar. En av de resterande två männen menade på att 

han främst handlade efter behov men att han även kunde göra spontanköp, vilket den andra 

mannen enbart sade sig göra. Han är därmed den som stämmer in bäst på den alternativa 

modellen specifikt anpassad för mode. 

 

Enligt Workman och Studak (2006) handlar identifiering av behov om de bakomliggande 

motiv som konsumenter har för att handla en produkt (Workman & Studak 2006). Motiven 

kan drivas av nytta, nöje eller en kombination av dessa (Robinson & Doss 2011). Männen 

som intervjuades visade tecken på att deras behov drevs av såväl nytta som njutning. 

Nyttomotiv enligt Robinson och Doss (2011) innebär att plaggen är användbara och 

funktionella (Robinson & Doss 2011). Männen i denna studie menade på att ett av de 

viktigaste attributen var passformen och att plaggen såg bra ut. Förutom nyttomotiv kunde 

därmed även njutningsmotiv urskiljas då plaggen skulle vara estetiskt tilltalande, vilket 

Robinson och Doss (2011) skriver är en del av njutningsmotivet. Vidare innefattar motivet 

nya, moderna plagg samt varumärke (Robinson & Doss 2011). Modernitet var inte prioriterat, 

men en man uppgav att det ihop med passform var avgörande vid köp. Gällande varumärke 

ansåg tre av sex män att det spelade in i deras beslut.  

 

5.2 Intresse 
 

Endast en av de sex männen berättade att det fanns ett intresse för kläder, medan de resterande 

ansåg att intresset var svalt. Att handla kläder sågs som en trist aktivitet, men engagemanget 

var dock större då det gällde sport- och fritidskläder för Alexander, vilket kunde leda till att 

hans köp blev mer spontana. Detta stämmer med vad Bauer, Sauer och Becker (2006) 

kommer fram till; att beslutsmönster påverkas av engagemang och produkttyp. Puccinelli et 

al. (2009) menar att engagemangsnivån beror på de mål och motiv som finns; konsumenter 

med stort engagemang genomför en stor informationssökning och går igenom materialet 

noggrant innan de fattar beslut, medan lågt engagemang leder till en ytlig bearbetning av 

information (Puccinelli et al. 2009). Somliga män uppgav att de var engagerade i sina 

klädköp, trots att intresset för kläder inte fanns. Enligt Puccinelli et al. (2011) forskning skulle 

engagemanget ses som lågt, då männen menar på att de inte noggrant och utstuderat samlar 

information i förväg. Informationen männen syftade på klassificerar Kinley, Conrad och 

Brown (2000) som yttre extern information, och det framkom under intervjuerna att männen 

undermedvetet använder sig av intern informationssökning. Två män, David och Björn, 
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handlade på ett annat sätt innan de skaffade familj. De uppgav dock inte om de var mer 

engagerade då de var yngre, vilket gör det svårt att koppla till Seo, Hathcote och Sweaneys 

(2001) slutsats om att engagemanget minskar med ökad ålder (Seo, Hathcote & Sweaneys 

2001). I jämförelse med unga män som visade på engagemang (Bakewell, Mitchell & 

Rothwell 2006), fanns olika grad av engagemang hos männen i den här studien.  

 

Sproles och Kendall (1986) redogör för två typer av beslutsmönster som kan kopplas till 

intresse. Konsumenter med stor lustfylld shoppingmedvetenhet finner inköpsaktiviteten rolig 

och handlar för nöjets skull. Utmärkande för konsumenter med det andra mönstret, 

medvetenhet om nytt mode, söker ständigt efter nya och aktuella plagg och att vara modern 

ses som viktigt. Sökandet efter det nya är en nöjesfylld aktivitet (Sproles & Kendall 1986). En 

av männen var lite intresserad av kläder, men det är oklart om intresset även finns i 

shoppingaktiviteten, vilket är en del av de två mönstren. Å andra sidan såg mannen 

modernitet som viktigt. 
 

Enligt Solomon och Rabolt (2007) styr graden av engagemang hur konsumenter fattar beslut. 

De intervjuade männen visar på drag av det som Solomon och Rabolt (2007) benämner 

vanemässigt beslutstagande och begränsad problemlösning (Solomon & Rabolt 2007). Den 

begränsade problemlösningen tar sig uttryck i att männen förenklar köpprocessen genom att 

informationssökningsstadiet inte ges lika stort utrymme som i den traditionella köpprocessen. 

De ägnar inte heller mycket tid åt utvärdering då fyra av sex män sällan jämför plagg innan de 

fattar ett beslut. Solomon och Rabolt (2007) menar på att konsumenter istället använder sig av 

mer generella metoder för att komma fram till beslut, som pris och varumärke (Solomon & 

Rabolt 2007), vilket även männen i denna studie visade tecken på. Blackwell, Miniard och 

Engel (2006) menar att då utvärderings- och informationssökning inte genomförs, resulterar 

ett behov direkt i ett köp (Blackwell, Miniard & Engel 2006). Männen i studien visade dock 

tecken på att dem använder sig av både intern och extern informationssökning i olika grad. 

Det vanemässiga beslutstagandet visade sig då samtliga män återbesöker vissa butiker, vilket 

också har lett till att några av männen visar på lojalitet gentemot varumärken. Blackwell, 

Miniard och Engel (2006) menar att detta är kännetecknade för denna typ av beslutstagande 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006). Den utdragna problemlösningen förkom inte i större 

utsträckning, men Elias visade på några drag då han ägnar mer tid åt att utvärdera plagg.     

 

5.3 Tidsaspekt 
 

Den individuella faktorn tid (Blackwell, Miniard & Engel 2006) hade en inverkan på 

beslutstagandet för fyra av sex män; att det skulle gå snabbt var viktigt. Männen letar inte 

vidare efter ett potentiellt bättre plagg då de hittat ett som de nöjer sig med, och de säger sig 

inte heller jämföra med andra plagg på grund av det svaga intresset för klädköp. Dock menade 

de på att det var viktigt att prova plaggen för att stämma av om de hittat rätt storlek och att 

passformen var bra. Detta kan jämföras med beslutsprocesserna. Enligt den traditionella 

beslutsprocessen utvärderas den insamlade informationen utifrån kriterier som konsumenten 

anser vara viktiga, men även olika butiker begrundas i det här stadiet (Blackwell, Miniard & 

Engel 2006). I den alternativa köpbeslutsprocessen är provning av plagget en del av 

utvärderingsstadiet. Utvärderingen baseras på produktspecifika kriterier eller andra liknande 

plagg, men utvärderingen kan snabbas på om det är ont om tid eller om plagget känns 

spännande (Solomon & Rabolt 2007), vilket dock inte kunde ses i denna studie. Endast David 

säger sig ha ont om tid då han handlar kläder, men han är ändå noggrann i sina köp vilket 

tyder på att utvärderingskriterierna inte bortses. Björn menar på att han handlar på impuls, 

varav köpen brukar gå snabbt och han reflekterar inte över de val han gör. Han undviker 
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butiker med mycket folk, och när det är köer avstår han ibland från att prova plaggen. I dessa 

situationer förefaller det som att Björns utvärderingskriterie gällande passform bortses. Han 

menar dock på att han inte har ont om tid, men att han inte ser shopping som en rolig aktivitet. 

Det är oklart om Björn ser plaggen som spännande, men han säger sig ändå ha ett impulsivt 

beteende. Men då det finns andra faktorer än passform som spelar in i hans beslut, verkar hans 

utvärderingskriterier dock inte helt bortses. Solomon och Rabolt (2007) nämner att 

modeprodukter ofta köps på impuls och att det är känslor snarare än rationalitet som är 

avgörande (Solomon & Rabolt 2007). Björn är den man som i hög grad visar på Sproles och 

Kendalls (1986) mönster impulsivitet, då hans köp är oplanerade och han inte säger sig tänka 

på priset. 

 

I Bakewell och Mitchells (2004) studie på unga män hittade de utöver CSI-instrumentets 

ursprungliga mönster, egenskaper som tids- och energibesparing och förvirring på grund av 

tidsbegränsning. Till skillnad från Bakewell och Mitchells (2004) forskning, visar den här 

studien på att många av männen som ville snabba på klädköpet hade en negativ inställning till 

shopping och att de hade som mål att tillfredsställa behov. Bakewell och Mitchell (2004) 

menar istället på att mönstret kännetecknas av en likgiltighet till behovstillfredsställning och 

shopping. Att det andra mönstret, tidsbegränsning skulle leda till förvirring gällande butiker 

(Bakewell & Mitchell 2004), framkom inte i denna undersökning.  

 

Mitchell och Walsh (2004) kom fram till två nya mönster där män inte letar efter det bästa 

plagget för att minimera tiden de spenderar på shopping, och att män nöjer sig med första 

bästa alternativ (Mitchell & Walsh 2004). Dessa kännetecken fanns även hos de män som 

intervjuades för den här studien; Alexander, Björn, Christian och Filip uppgav att de nöjer sig 

med det första plagg som känns bra för att inte behöva lägga ner mer tid. Otnes och McGrath 

(2001) fann att en stereotyp av män besöker butiker för att tillgodose behov för att sedan 

snabbt lämna igen. I verkligheten fann de dock inte något stöd för stereotypen utan såg att 

män tar sig tid när de är ute och handlar, och att det inte alltid finns ett bakomliggande motiv 

till shopping (Otnes & McGrath 2001). Fyra av de sex män som undersöktes i studien 

stämmer överens med stereotypen som Otnes och McGrath (2001) fann, men inte med 

forskarnas verkliga observationer. Å andra sidan stämmer Björn och Elias mestadels in på 

Otnes och McGrath (2001) observationer då Elias tar sig tid och inte alltid handlar vid behov, 

medan Björn handlar på impuls. Han vill dock skynda på processen.  
 

5.4 Vanor och minnen 
 

Samtliga män i studien besöker vissa butiker mer än andra. Många gånger grundade sig 

beslutet i att de handlat och varit nöjda där tidigare. Likt det Blackwell, Miniard och Engel 

(2006), Puccinelli et al. (2009) och Hong och Sternthal (2010) skriver, förefaller det som att 

tidigare erfarenheter lagrats i minnet och ger sig till känna igen vid senare klädköp. Detta är 

det sista stadiet, utvärdering efter inköp, i både den traditionella köpbeslutsprocessen 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006) och beslutsprocessen för mode (Solomon & Rabolt 

2007). Prisnivån och stilen på kläderna var de främsta orsakerna till att männen kom tillbaka. 

Som tidigare nämnt (se s. 27) använder sig männen av intern informationssökning, vilket 

bland annat innebär att kunskap hämtas från minnet (Blackwell, Miniard & Engel 2006). 

Männen i den här studien visar på liknande beteende som Blackwell, Miniard och Engel 

(2006) nämner, att de gör återköp på grund av tidigare tillfredsställelse och således inte samlar 

in lika mycket information. Detta har även lett till att männen blivit varumärkeslojala. 

Männens beteende visar på Sproles och Kendalls (1986) mönster vanemässig 

varumärkeslojalitet, men plagg utan varumärke kan också begrundas. Mönstret förvirring på 
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grund av utbud (Sproles & Kendall 1986) verkar inte förekomma, då männen ansåg att de 

hade lätt att välja butiker och varumärken. Solomon och Rabolt (2007) menar att utvärdering 

av olika alternativ består av de produkter som redan existerar i minnet och butiksmiljön. Likt 

Puccinelli et al. (2009) forskning verkar männens minne vara en påverkande faktor vid 

informationssöknings- och utvärderingsstadiet.  

 

Puccinelli et al. (2009) menar att kundassociationer kan påverka samtliga steg i 

köpbeslutsprocessen i olika grad. Tidigare intryck eller händelser i en specifik butik kan 

komma att påverka informationssökningen samt utvärderingen (Puccinelli et al. 2009). I 

denna studie kunde detta mönster inte hittas i större utsträckning. Christian uppgav att han 

ibland kan berätta om en specifik händelse som gjort honom missnöjd för andra, men det är 

oklart om detta har en inverkan på hans framtida köp.  

 

Mönstret butikslojalitet/lågprissökande som Bakewell och Mitchell (2004) kom fram till, visar 

sig delvis bland männen i den här studien. I en senare studie av Bakewell och Mitchell (2006) 

framkom det att butikslojala män som söker låga priser förenklar sin köpbeslutsprocess för att 

minimera den spenderade shoppingtiden (Bakewell & Mitchell 2006). Samtliga sex män i den 

här studien hade butiker de återkom till och orsakerna berodde många gånger på ett 

eftertraktat prissegment och klädstil. Detta säger dock ingenting om att männen söker låga 

priser; de anser att plaggen de köper varken får vara för dyra eller för billiga. Prisnivån tycks 

därmed spela in, men fyra av sex män menar att det inte är en avgörande faktor. De söker inte 

aktivt efter låga priser, men butikslojalitet förefaller hos vissa män vara ett sätt att förenkla 

beslutsprocessen. Inte heller framkom det att männen skyndar sig att handla kläder för att det 

ses som en feminin aktivitet, vilket Bakewell och Mitchell (2006) kommer fram till. Mönstret 

butiksillojalitet (Bakewell & Mitchell 2004) fanns inte heller i stor utsträckning; Björn 

nämnde att han besöker samma butiker men att han samtidigt inte kände sig speciellt lojal mot 

någon butik. Du Preez, Visser och Zietsman (2007) fann att män helst handlar i varuhus på 

grund av närheten hem och utbudet av butiker, men även att männen var bekanta med 

varuhuset sedan tidigare påverkade i hög grad (Du Preez, Visser & Zietsman 2007). I den här 

studien av de sex männen framkom det att många män föredrog butiker de kände till sedan 

innan, men även utbud av produkter och butiker samt tillgänglighet var aspekter som 

påverkade valet. Det talades dock ingenting om varuhus i detta sammanhang.    

 

5.5 Nöjdhet 
 

Utvärdering efter inköp är det sista steget i den traditionella köpbeslutsprocessen (Blackwell, 

Miniard & Engel 2006) och i beslutsprocessen för mode (Solomon & Rabolt 2007), där 

konsumenter antingen är nöjda eller missnöjda med sina köp. Konsumenter blir nöjda med 

produkten då deras förväntningar införlivas, men missnöjda när förväntningarna inte uppfylls 

(Blackwell, Miniard & Engel 2006). Samtliga män i den här studien kände sig nöjda med de 

plagg de köper, men två män uppgav att de brukar bli missnöjda då plagget förlorar sin 

passform, vilket sågs som ett av de viktigaste produktattributen. En annan man menar att han 

blir missnöjd om ett plagg visar sig ha låg kvalitet. Även när förväntan att hitta ett plagg inte 

uppnås kan missnöjdhet uppstå. Det Blackwell, Miniard och Engel (2006) skriver om 

missnöjdhet, stämmer därmed också överens med de upplevelser som männen berättade om. 

En anleding till att männen kände sig nöjda med sina köp kunde bero på att de höll länge eller 

att de köpt plagg de verkligen velat ha. Det framgick dock inte om detta är förväntningar som 

männen haft på plaggen. Två män anger att de sällan vet i förväg hur nöjda de kommer vara 

med ett plagg, varav en av männen uppgav att han ångrar att han inte köpt fler exemplar av 
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plagg han gillat. Fem av sex män berättade inte för andra i efterhand hur det känner kring sina 

inköpta plagg men pratade om det då de blev tillfrågade.        

 

5.6 Viktiga produktattribut 
 
Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar på att konsumenter har en uppsättning kriterier 

som används i utvärderingsstadiet. Solomon och Rabolt (2007) menar att utvärderingen i 

beslutsprocessen för mode sker utifrån plaggspecifika kriterier men att även alternativa plagg 

övervägs i detta stadie (Solomon & Rabolt 2007). Fyra män i den här studien nöjer sig med 

första bästa plagg och jämför inte med andra. Däremot fanns vissa produktattribut som 

männen sa sig gå efter och som kan ses som deras utvärderingskriterier vid köp. För flertalet 

män var passform en viktig parameter, men även bekvämlighet och utseende spelade in. 

Plaggen behöver dock inte vara av senaste modet, men för Elias var modegraden det 

viktigaste ihop med passform. Det talades även om pris och varumärke, då fyra av sex män 

inte ansåg att pris spelade in i deras beslut. Dock talar de samtidigt om att det inte får kosta 

för mycket eller för lite, och David säger att han kan bli misstänksam vid låga priser. Noble, 

Griffith och Adjei (2006) menar att ett shoppingmotiv kan vara lågt pris eller prisjämförelser 

(Noble, Griffith & Adjei 2006), men detta kunde inte ses i större utsträckning hos männen då 

de inte aktivt letar efter de lägsta priserna. Christian är den enda som säger att priset är en 

avgörande faktor och att han hellre köper ett plagg som är något billigare. Detta kan jämföras 

med Weekes (2004) studie där unga män främst går efter pris vid ett köp. Noble, Griffith och 

Adjei (2006) nämner flera olika shoppingmotiv (Noble, Griffith & Adjei 2006), och i den här 

studien hittades drag av bekvämlighet och utbud.  

 

Gällande varumärke ansåg tre av de sex männen att varumärke kunde påverka deras beslut; 

vid två likvärdiga plagg valdes plagget med välkänt varumärke trots att priset kunde vara 

högre. Sproles och Kendalls (1986) mönster varumärkesmedvetenhet förekom därmed i viss 

utsträckning. Alexander ansåg att högt pris innebär hög kvalitet men han talar inte om att 

köpa utannonserade produkter eller att det gärna ska ske i varuhus eller specialbutiker, vilket 

är ett kännetecken enligt Sproles och Kendall (1986). Tre män menar dock på att ”man får det 

man betalar för”. Samtidigt menade vissa av männen att de inte vänder sig till särskilda 

varumärken.  

 

De kriterier männen verkar använda sig av benämner Solomon och Rabolt (2007) som 

funktionella men även de moderelaterade kriterierna kunde ses. Funktion som attribut 

nämndes av två män som viktigt vid deras specifika köptillfälle och det var även en viktig del 

för de män som köpte sport- och fritidskläder. Trots att passform sågs som en gemensam 

nämnare hos samtliga män, skiljde sig männen åt gällande vad de ansåg vara viktigt och en 

del av deras utvärderingskriterier. Kriterierna är därmed subjektiva vilket Solomon och Rabolt 

(2007) även kommit fram till.  

 

Det finns ett svagt mönster för Sproles och Kendalls (1986) faktor perfektionism, då David 

menade att kvalitet är viktigt och då han är noggrann i sin shopping av kläder. Dock jämför 

han inga plagg. Även Filip menade på att kvalitet var viktigt, men han shoppar varken 

omsorgsfullt eller jämför. Björn lockas ofta av kvalitetskläder till nedsatta priser och Elias kan 

också slå till när han ser produkter med bra priser. David nämnde att han under sina 

ungdomsår ofta köpt kvalitetsplagg till lägre pris. Christian köper gärna billiga plagg men 

talar inte om nedsatta priser. Därmed kan Sproles och Kendalls (1986) mönster om pris och 

shoppingmedvetenhet om ”valuta för pengarna” ses i viss grad hos flera av männen. Två av 

de mönster som Mitchell och Walsh (2004) kom fram till, att män väljer produkter med lägst 
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pris samt att män uppdaterar garderoben när åtråvärda produkter reas ut (Mitchell & Walsh 

2004), kan också ses i viss utsträckning även i den här studien.  

 

Wesley, LeHew och Woodside (2006), samt Walsh et al. (2001) har kommit fram till att 

konsumenter kan anta blandningar av flera beslutsmönster (Wesley, LeHew & Woodside 

2006; Walsh et al. 2001), vilket även syntes i den här studien. Exempelvis visar Björn drag på 

att vara både impulsiv, tids- och energibesparande, butikslojal, vanemässigt varumärkeslojal, 

samt att han inte letar efter bästa plagget då han vill spara tid och nöjer sig med första 

alternativet. Männen i studien visar på att de är varumärkeslojala men de är också medvetna 

om pris, vilket även Brosdahl och Carpenter (2011) kommer fram till i sin forskning. Däremot 

drar Brosdahl och Carpenter (2011) slutsatser om att män är sparsamma och inte drar sig för 

att shoppa (Brosdahl & Carpenter 2011), men dessa tecken kunde inte ses i den här studien. 

Workman och Cho (2012) menar att män som ses som innovatörer ofta shoppar spontant och 

söker högkvalitativa produkter, samt är medvetna om pris, tillgänglighet och ansträngning. 

Björn var den man som handlar på impuls och han söker gärna efter kvalitetsplagg, men det är 

oklart om han uppfattas av andra som en innovatör. Han påpekar dock att plaggen han köper 

inte behöver vara av senaste modet, att han inte bryr sig om pris, inte är engagerad och att han 

vill att det ska gå snabbt då han besöker butiker han känner till, ofta på väg hem från jobbet.  

 

5.7 Familj och yttre påverkan 
 

Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att miljömässiga faktorer som exempelvis familj 

påverkar beslutsprocessen. Individuella beslut kan influeras av familjemedlemmar och 

familjer kan fatta beslut olika beroende på vilken roll familjemedlemmarna antar (Blackwell, 

Miniard & Engel 2006). Även Solomon och Rabolt (2007) menar på att familjen kan påverka 

individens beslut och de kan anta formen av en referensgrupp vid klädköp (Solomon & Rabolt 

2007). Tre av sex män uppgav att de ibland brukar ha med sig sin respektive och att denna då 

verkar som smakråd då de kände sig osäkra. Två av männens fruar brukade även köpa kläder 

åt dem. Detta liknar det som Solomon och Rabolt (2007) kommit fram till, att kläder innebär 

psykologiska och sociala risker, där fel val av plagg leder till oro (Solomon & Rabolt 2007). 

Däremot verkar risken inte leda till den omfattande informationssökning som Solomon och 

Rabolt (2007) pratar om, då männen utgår ifrån tidigare erfarenheter och sin familj. Två män 

föredrog att gå på egen hand eftersom de då kan fokusera på sig själva, då de kan uppleva 

stress om familjemedlemmar följer med. Puccinelli et al. (2009) menar att känslor påverkar 

köpbesluten, vilket kunde ses hos Björn som blev stressad när han handlar kläder på väg hem 

från jobbet eller då han handlar med sin familj. Även Elias uppger att han kan bli stressad då 

familjen följer med. Du Preez, Visser och Zietsman (2007) har kommit fram till att män ser 

sin respektive som mest lämplig shoppingpartner men att även vänner ansågs passande (Du 

Preez, Visser & Zietsman 2007). Dock visade det sig i den här studien att männen inte brukar 

shoppa med sina vänner. Några handlade med sin respektive för att få hjälp, vilket stämmer 

med Otnes och McGraths (2001) observationer. Männen påverkades av familjelivet och 

familjen, vilket visade sig i att två stycken shoppade annorlunda när de var yngre och hade en 

annan livsstil. Dock kunde familjen också påverkas av männen, vilket var tydligt hos Björn 

som uppmuntrade sin fru att handla.  

   

Fem av sex män berättade att de upptäcker och tittar närmare på ett plagg först i butiken och 

att butiksmiljön i vissa fall kan inspirera och påverka beslutet. Detta kan liknas vid andra och 

tredje stegen i Solomon och Rabolts (2007) beslutsprocess för mode, medvetenhet kring 

objekt och intresse (Solomon & Rabolt 2007). Men till skillnad från denna process hade 

männen ofta ett behov innan de blev medvetna om objektet. Två män hade tidigare använt sig 
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av internet för inspiration, men det sker inte nuförtiden. Enbart en man sade sig observera 

andra män i hans ålder, vilket kan ses som en informationssökning i förväg. Kinley, Conrad 

och Brown (2000) har i sin studie kommit fram till att vuxna män använder sig av yttre 

externa informationskällor mer än personliga externa informationskällor (Kinley, Conrad & 

Brown 2000). Konsumenter kan erhålla information om specifika produkter genom bland 

annat skyltning på inköpsstället, butikspersonal, annonser och Internet (Noble, Griffith & 

Adjei 2006). I denna studie framkom det att männen inte säger sig använda reklam, kataloger 

eller annonser, men däremot butikspersonal och butiksskyltning i viss grad. De använder sig 

även av sina respektives åsikter. Fem av sex män menar på att de helst inte tar hjälp av 

personal, och det förefaller som att männen mer använder sig av personliga informationskällor 

än de yttre externa. Även interna källor används mer. Det Solomon och Rabolt (2007) nämner 

som neutrala källor talades det inte om. Solomon och Rabolt (2007) menar att den alternativa 

beslutsprocessen oftast inte innefattar informationssökning (Solomon & Rabolt 2007) och 

männen i den här studien förenklar sin process genom att bland annat återvända till specifika 

varumärken och butiker. Likheter kan dras till Sondhi och Singhvis (2006) studie på indiska 

män där resultatet visade på att männen samlar information internt, medan butikspersonal var 

det männen vände sig till sist (Sondhi & Singvi 2006). Även Torres, Summers och Belleau 

(2001) menar på att personalservice anses mindre viktigt (Torres, Summers & Belleau 2001). 

I denna studie tar männen kontakt med butikspersonalen då de har en konkret fråga, men de 

undviker det annars, varav det är oklart om butikspersonal används som en sista utväg.    

 

Jack och Powers (2013) samt Puccinelli et al. (2009) menar att konsumenters beslutstagande 

sker på butiksnivå, och Jack och Powers (2013) menar att själva beslutstagandet grundar sig i 

atmosfären i butiken snarare än den bedömning som gjorts innan (Jack & Powers 2013). Även 

den här studien visade på att de flesta beslut fattas i butik. Dock verkar det inte baseras främst 

på uppfattningar av själva butiken utan mer på produktattribut och tidigare erfarenheter. 

Endast David nämner att han upplever butiksmiljön som dåligt strukturerad och tråkig, vilket 

påverkat hans intresse för kläder och de beslut han fattar. Men butiksskyltning påverkade 

några män i viss grad och Björn kan undvika att prova plagg om många andra kunder befinner 

sig i en butik. Torres, Summers och Belleau (2001) fann att butiksattribut var viktiga för män 

och Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att butiksattribut kan utgöras av bland annat 

plats, sortiment, pris, butikspersonal och andra kunder (Blackwell, Miniard & Engel 2006). I 

den här studien framkom att vissa av attributen inte spelade stor roll för männen, då det 

talades mer om produktattribut.  

 

I den traditionella beslutsprocessen tar konsumenten vid inköpsstadiet, beslut om var, när och 

vad som ska köpas (Blackwell, Miniard & Engel 2006). Det förefaller att män i den här 

studien använder sig av en förenklad informationssökning och utvärdering, och de visar inga 

tecken på att de genomför genomplanerade köp, utan visar snarare mer tendenser på det 

Blackwell, Miniard och Engel (2006) kallar för delvis planerat köp, medan en man visade på 

det som kännetecknar ett oplanerat köp. Blackwell, Miniard och Engel (2006) menar att 

konsumenter kan gå igenom de första stegen i den traditionella beslutsprocessen, men sedan 

välja att köpa en annan produkt än vad de planerat, på grund av omständigheter i stadierna 

utvärdering och inköp (Blackwell, Miniard & Engel 2006). Två män i den här studien 

berättade om händelser liknande detta. Behov kan även skapas av företag (Puccinelli et al. 

2009; Blackwell, Miniard & Engel 2006) vilket sågs hos dessa två män när det exempelvis 

var realisation på kvalitetskläder eller kläder med bra priser.     
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6. Slutsats  
 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen för att besvara 

studiens frågeställning och syfte. Vidare diskuteras teoriernas användbarhet, för att sedan 

rundas upp med förslag på framtida forskning inom manligt köpbeteende.     

 

6.1 Studiens frågeställning och syfte 
 

Frågeställningen som den här studien avsett att besvara formulerades som ”hur ser 

köpbeslutsprocessen ut för män mellan 35-50 år vid klädköp?”. Syftet var att på djupet 

undersöka äldre mäns beslutsprocess gällande kläder utifrån etablerade modeller, samt 

undersöka vilka faktorer som påverkar ett klädköp, för att fördjupa den vetenskapliga 

diskussionen gällande manligt köpbeteende.  

 

Utifrån de intervjuer som genomförts med de sex männen, framkom att samtliga män visade 

på olika typer av beteende vid inköp av kläder. Dock kunde centrala mönster urskiljas som 

framstod som viktiga och männen visade på en beslutsprocess med drag av både den 

traditionella processen som den för mode. Det förekom även att processen uteblev då 

männens respektive handlade kläder åt dem. Männen i den här studien talade ofta om att de 

inledde sin process med att identifiera ett behov, vilket ledde till att de besökte butiker i syfte 

att tillfredsställa behoven. Motiven var främst nyttomotiv, men även njutningsmotiv kunde 

ses. Butiker valdes många gånger utifrån tidigare erfarenheter och vana, vilket ledde till en 

förenkling där informationssökning inte gjordes noggrant på förhand. De beslut som fattades 

påverkas av männens önskan om att inköpen ska ske snabbt, och tidsaspekten influerades i sin 

tur av det bristande intresset. Klädintresset var dock större när det kunde kopplas till en 

hobby. Den informationssökning som skedde var av intern- och personlig extern karaktär, 

men även yttre externa källor i butiksmiljön användes i småskalig grad. I butiken upptäckte 

männen ett klädesplagg som de sedan valde att granska närmre. Därefter provades plagget för 

att stämma av passformen, som var ett av de viktigaste produktattributen männen sökte, men 

även andra produktattribut samverkade vid klädköp och männens utvärderingskriterier skiljde 

sig åt. Flertalet män menade på att de inte jämför plagg och att de nöjer sig med första bästa 

alternativ, vilket har lett till slutsatsen att informationssökning och utvärdering av alternativ 

inte ges lika stort utrymme som i den traditionella beslutsprocessen. Efter provning tas ett 

beslut om plagget ska inhandlas, och samtliga män sade sig vara nöjda med sina plagginköp i 

efterhand. Reflektion av inköpet verkar dock inte vara en medveten aktivitet som sker, men då 

männen ofta återkom till specifika butiker och varumärken kan det tyda på att en 

undermedveten utvärdering sker i efterhand. Förutom vana och minne visade sig 

familjesituationen vara en annan faktor med stor inverkan på hur männen handlade kläder. 

Faktorerna engagemang, butiksatmosfär och känslor kunde också ses, men i mindre 

utsträckning.  

 

Den traditionella köpbeslutsprocessen samt köpbeslutsprocessen för mode har setts som 

användbara verktyg för att besvara studiens frågeställning. Som fristående kan ingen av 

modellerna ses som fullständiga, men tillsammans har de kompletterat varandra, vilket har 

skapat en bättre förståelse kring problemet. Gällande CSI-instrumentet kan det inte ses som 

ett optimalt verktyg för den här studien då det är ett kvantitativt mätinstrument, varav det ej 

går att uttala sig om dess användbarhet då det använts på ett inkorrekt sätt i denna studie. 

Slutsatser kan således inte dras om olika mönster, och som analysverktyg har det inte bidragit 

till en djupare förståelse. Trots det har metoden fungerat som inspirationskälla för att studera 

olika typer av mönster i beslutsprocessen hos manliga konsumenter, och det har gett en 
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förståelse för några av de faktorer som påverkar vid köp av kläder. Instrumentet har varit 

användbart i utformningen av intervjuguiden, vilket i sin tur har lett till insikter om manligt 

köpbeteende. Wesley, LeHew och Woodside (2006) drog slutsatsen att CSI-instrumentet kan 

generaliseras över många åldersgrupper. I den här studien kan inga slutsatser dras om 

beslutsmönster, men vissa kännetecken fanns för sex av de åtta mönster som Sproles och 

Kendall (1986) funnit, men även mönster som utvecklats av andra forskare, vissa i större 

utsträckning än andra.  

 

Undersökningen har studerat beslutsprocessen vid inköp av kläder hos män, utifrån erkända 

beslutsmodeller. Detta har lett till en förståelse för beslutsprocessen och vilka faktorer som 

inverkar vid ett klädköp. Vi har kommit till insikt att beslutsprocessen är ett förlopp där 

stadierna påverkar varandra, vilket har försvårat att förmedla en klar bild av köpbeteendet. 

Studien anses ha bidragit med en förkunskap till den vetenskapliga diskussionen om äldre 

mäns beslutstagande.   

 

6.2 Framtida forskning 
 

Mycket av den forskning som gjorts om manligt köpbeteende har bedrivits på unga män, eller 

för att visa på skillnader mellan män och kvinnor. Av denna anledning bör studier som enbart 

fokuserar på män utföras, vilket också var tanken bakom den här studien. För framtida 

forskare föreslås ett fortsatt fokus på äldre generationer och att dessa undersöks med såväl 

kvalitativa som kvantitativa metoder för att skapa förståelse.  

 

Den teoretiska referensramen har verkat som hjälpredskap men även begränsat studien. 

Faktorer har utlästs i skenet av teorierna, men ytterligare faktorer kan ha en inverkan på 

beslutsprocessen. Fler faktorer kunde ha hittats om studien haft en annan ansats än den 

deduktiva och det hade även kunnat leda till en mer ingående förståelse för problemet. För 

framtiden rekommenderas därmed att forskningen antar alternativa ansatser och utgår från 

andra lämpliga modeller som återspeglar området, för att bidra till en djupgående vetenskaplig 

diskussion om manligt köpbeteende.  

 

Ett ämne som uppkom under några av intervjuerna var att männen handlade annorlunda då de 

var yngre och bodde i en storstad. För framtida forskning kan det således vara intressant att 

även undersöka hur den manliga köpprocessen utvecklas och förändras under livets gång och 

om processen skiljer sig åt mellan män som bor i större och mindre städer.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Tack för att du ville vara med i vår undersökning om manligt köpbeteende. Jag heter _____ 

och det här är _____. Vi studerar på Textilekonomprogrammet på Textilhögskolan i Borås 

och det är ett kandidatprogram där vi läser olika ekonomikurser, kurser om textil, material och 

produktion och lite om marknadsföring. Den här intervjun kommer vara en del av vårt 

kandidatarbete, som är en avslutande uppsats innan vår examen i juni. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka hur män mellan 35-50 år fattar beslut när det kommer till klädköp och 

faktorer runt omkring som påverkar köpet. Vi vill få en djupare inblick och förståelse, så det 

är dina personliga och innersta tankar som är viktiga. Du kommer vara anonym och det som 

sägs idag kommer att användas i uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon 

för att lättare kunna återberätta det som vi diskuterat idag. När vi har skrivit ner hela intervjun 

kommer det som använts i uppsatsen att skickas till dig för godkännande, så att vi uppfattat 

allt som sägs idag rätt. Som tack för att du ställer upp får du en trisslott i slutet av intervjun!  

 

Vi kommer börja intervjun med att utgå ifrån en specifik erfarenhet du haft av ett klädköp, 

därefter följer mer allmänna frågor och intervjun avslutas med personlig bakgrundsfakta om 

dig.   

 

1. Berätta om ett plagg du har köpt någon gång, och skulle vilja prata om.  

2. Kan du berätta mer om den händelsen?  

3. Var du ensam eller var någon med dig när du handlade?  

4. Frågade du någon om råd när du köpte plagget? Varför/varför inte? 

5. Varför köpte du just det plagget? Var du i behov av nya kläder eller annan anledning?  

6. Vad i plagget fångade din uppmärksamhet och gjorde att du köpte det?  

7. Hade du hört talas eller sett plagget innan du köpte det?  

 

8. Brukar du ha sett eller hört talas om plaggen innan du köper?  

9. Anser du att kläder är något som intresserar dig? Kan du utveckla? 

10. Letar du efter någonting specifikt i ett plagg när du är ute och handlar? Varför/Varför 

inte? Kan du utveckla?  

11. Har du något speciell butik eller varumärke du återkommer till? Varför/varför inte?  

12. Känner du att det är lätt eller svårt att välja vilka butiker eller varumärken du ska 

handla i?  

13. Handlar du kläder när du behöver det eller av andra orsaker? Kan du utveckla?  

14. Hur noga tänker du igenom dina klädköp innan du köper?  

15. Hur viktig är tidsaspekten när du är ute och handlar? Tar du dig tid eller ska det gå 

fort? 

16. Brukar du vara nöjd med de klädköp som du gör? 

17. Har du något annat du vill tillägga eller lyfta fram i diskussionen som du tycker är 

viktigt?  

Vi rundar upp det här med att samla in lite bakgrundsfakta om dig. 

1. Namn?  

2. Ålder?  

3. Civilstatus? 
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4. Yrke? 

5. Mejladress? 

Tack igen för att du tog dig tid och ville ställa upp. Dina svar kommer vara till stor hjälp för 

vår uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Bilaga 2 - Figurförteckning 
 
Fig. 1: Blackwell, R. D., Miniard, P. W. & Engel, J. F. (2006). Consumer Behavior. 10. uppl., 

Mason, Ohio: Thomson Business and Economics.   

 

Fig. 2: Solomon, M. R. & Rabolt, N. J. (2007). Consumer behavior: in fashion. 2. uppl., 

Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.  
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Bilaga 3 – Intervjudeltagare 
 

Namn Ålder Civilstatus Yrke 

Alexander 46 år Sambo, ett barn  Elektriker 

Björn 39 år Gift, två barn Servicetekniker 

Christian 49 år Gift, ett barn, tre bonusbarn Byggnadsarbetare 

David 35 år Sambo/förlovad, två barn Ingenjör/projektledare 

Elias 49 år Gift, två barn, två bonusbarn Produktionschef 

Filip 35 år Gift, två barn Tekniker 
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