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  SAMMANFATTNING [sv] 

Detaljhandeln förmodas möta en stor utmaning de kommande åren. Detta då 

digitaliseringen växer i snabb takt och e-handeln konkurrerar allt mer mot de 

traditionella butikerna. På grund av den hårdnande konkurrensen är det viktigt att 

företag tänker nytt och är innovativa. 

För att bemöta utmaningen menar jag att impulsköp kan anses som en 

konkurrensfördel för detaljhandelsföretag. Denna studie har därför tagit sin 

utgångspunkt i detta och belyser just fenomenet impulsköp. 

Då kvinnan är den som tidigare påvisats utföra flest impulsköp valdes det i studien att 

fokusera på henne. Syftet var att bidra med en ökad kunskap gällande vilka faktorer 

som kan påverka när svenska kvinnor impulshandlar.  

Studiens insamling av empiri bestod av en gruppintervju samt tre enskilda intervjuer. 

Dessa grundades i en analysmodell som utvecklats från studiens litteraturgenomgång.  

Sammanfattningsvis var det tre faktorer ur studiens analysmodell som kunde påvisas 

vara påverkande vid impulsköp. Dessa var shoppingmiljö, erbjudande och sällskap. 

Även merförsäljning och ålder har påvisats kunna vara betydande för impulsköp.  

 

Nyckelord: Impulsköp, Konsumentbeteende, Kvinnliga konsumenter, Marknadsföring 

  



 

  SUMMARY [en] 

Retail business is expected to face a major challenge in the coming years. This is 

because digitalization is growing rapidly, and e-commerce is increasingly competing 

against traditional stores. It requires innovative thinking of companies to be 

competitive.  

To meet the challenge, I mean that impulse purchases can be used as a competitive 

advantage for retail companies. This study has therefore taken its starting point in the 

phenomenon impulse purchases. 

The study focuses on a female perspective since women are more inclined to execute 

impulse purchases. The purpose was to contribute to increased knowledge of the 

factors that may be crucial when Swedish women do impulse purchases. 

 

The study's empirical gathering consisted of a group interview and three individual 

interviews. These interviews were based on an analysis model developed by the 

study's literature review.  

 

In summary, three factors from the study's analysis model that could be shown to be 

influential in impulse purchases. These are shopping environments, offers and 

companies while shopping. Even additional sale and age have been shown to be 

significant for impulse purchases. 

 

Keywords: Impulse buying, Consumer behavior, Female consumers, Marketing 
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1. INLEDNING 

I detta examensarbete har fenomenet impulsköp studerats och under det första kapitlet 

ges läsaren en överblick av vad uppsatsen behandlar. 

1.1 PROBLEMOMRÅDE  

På Svensk Handels (2017) hemsida skrivs om hur detaljhandeln står inför en ny 

utmaning de kommande åren. Det beskrivs hur butiker kommer bli färre på grund av 

den växande digitaliseringen, och därmed hotas arbeten. Med e-handeln ökar 

konkurrensen eftersom det då är lätt för konsumenterna att nå både den nationella och 

internationella marknaden. Vidare beskrivs också hur e-handeln år 2025 förväntas ha 

tagit över mellan 20 och 30 % av den totala svenska handeln, till skillnad från 8 % år 

2016. (Ibid)  

På grund av den hårdnande konkurrensen är det viktigt att företag tänker nytt och är 

innovativa. Detta gäller inte minst de mindre företagen, som annars riskerar att bli 

utkonkurrerade av de större (Svensk Handel, 2017). Även om de traditionella 

butikerna fortfarande förespås att utgöra majoriteten av handelns försäljning år 2025 

(Ibid), behövs en insats för att få butikerna att finnas kvar långt efter det.   

För att bemöta rådande, och framtida, konkurrens kan impulsköp beträffas 

betydelsefullt (Shiffman & Kanuk, 2010, refererad i Muruganantham & Bhakat, 

2013). Jag menar därför att en ökad kunskap gällande impulsköp skulle kunna utgöra 

en konkurrensfördel för detaljhandelsföretag. Denna studie har därför tagit sin 

utgångspunkt i detta och belyser just fenomenet impulsköp. 

Vid fördjupning av tidigare forskning framkom att det råder osämja inom impulsköp. 

Detta främst gällande vilka faktorer som påverkar konsumenten till detta impulsiva 

beteende, som skiljer sig mot den normala köpbeslutsprocessen (Rook, 1987). 

Exempelvis påpekar vissa studier att depression ökar impulsköp (t.ex. Sneath, Lacey 

& Kennett-Hensel, 2009) medan andra menar att ett glatt humör är kan vara avgörande 

(t.ex. Rook & Gardner, 1993). Denna oklarhet kan försvåra för företag. Om de inte är 

införstådda i vad som påverkar konsumenten att handla impulsivt, är det också svårt 

att få konsumenten att göra detta.  
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En studie vars motiv är att leda till ökade impulsköp kan möjligen synas naivt och 

mindre etiskt korrekt. Dock menar jag att detta kan leda till lönsamhet för 

detaljhandelsföretag, men också nöjda kunder. Om en konsument ska köpa en 

klänning och det ligger ett prisnedsatt passande halsband vid kassaområdet, kommer 

denne förmodligen att köpa det. På så vis kan det ses som ”win-win” för båda parter 

då företaget får in pengar och konsumenten får en komplett outfit till ett bra pris.  

Då denna studie utförts under en relativt kort tid behövde vissa avgränsningar utföras. 

Genom tidigare forskning och statistik visade sig kvinnor vara den grupp som utför 

flest inköp och impulsköp (Statistiska centralbyrån [SCB], a, 2017; Underhill, 2006). 

Kvinnor blev därför undersökningens målgrupp. Studien har också avgränsats till att 

behandla klädbutiker, som också kan sälja accessoarer, smink och skor. Detta eftersom 

tidigare forskning konstaterat att kvinnor främst impulshandlar saker som bidrar till 

deras utseende och självkänsla (Rook & Hook, 1985; Dittmar, Beattie & Friese, 1995; 

Underhill 2006).  

För att undersöka problemområdet lyder studiens frågeställningar: 

- Vilka faktorer kan påverka när svenska kvinnor impulshandlar i klädbutiker? 

- Överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning och/eller finns nya 

aspekter?  

 1.2 SYFTE  

Utifrån ovanstående problemområde lyder studiens övergripande syfte: 

Att bidra med en ökad kunskap gällande vilka faktorer som kan påverka när svenska 

kvinnor impulshandlar.  

1.3 FÖRVÄNTAT KUNSKAPSBIDRAG 

Med denna studie vill jag lämna såväl ett teoretiskt bidrag, likväl som ett praktiskt. 

Studien är av särskild relevans då jag, under fördjupningen av tidigare forskning, till 

största del funnit relativt gamla studier av ämnet. Jag fann heller ingen forskning som 

behandlar svenska konsumenters impulsköp i klädbutiker.  

Det som påträffades, gällande Sverige och impulsköp, var en undersökning av Hultén 

och Vanyushyn (2011). Den behandlar enbart matvaror, och jämför Sverige med 

Frankrike. Deras studie påvisar dock stora skillnader gällande shoppingbeteende 
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länder emellan. Det är därför angelägenhet att utföra denna studie då den kunskap som 

framkommer sedermera kan tas i akt av svenska detaljhandelsföretag för att få kunder 

att utföra fler impulsköp, och därmed bedömas som en konkurrensfördel.   
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning sammanställd i en litteraturgenomgång, 

vilken sedan mynnar ut i en analysmodell.  

  2.1 LITTERATURGENOMGÅNG  

“Impulse buying occurs when a consumer experiences a sudden, often powerful and 

persistent urge to buy something immediately. The impulse to buy is hedonically 

complex and may stimulate emotional conflict. Also, impulse buying is prone to occur 

with diminished regard for its consequences.” (Rook, 1987) 

Den definition som dominerar, samt återkommer högst frekvent, inom tidigare 

forskning är ursprungligen uttalad av Rook (1987). Han menade att impulsköp är när 

konsumenten gör ett snabbt val av inköp utan direkt eftertanke, och på detta vis hinner 

denne inte ta till sig all information om produkten. Denne hinner heller inte jämföra 

med andra alternativ, som konsumenter annars normalt sett gör vid 

köpsbeslutsprocessen. (Ibid) Den tidiga definitionen löd att impulsköp enbart var 

oplanerade inköp (Clover, 1950), vilket flertalet forskare sedan sagt emot (Stern, 1962; 

Rook, 1987).  Alla impulsiva inköp är inte oplanerade, utan inköp kan vara planerade 

men ändå ske impulsivt. Med detta menas att köpen kan vara planerade i förväg men 

inte vid den tidpunkt då de äger rum.  

Stern (1962) föreslog fyra olika kategorier av impulsköp; Pure Impulse Buying, 

Reminder Impulse Buying, Suggestion Impulse Buying och Planned Impulse Buying. 

Den förstnämnda är rena impulsköp utan några direkta tankar. Den andra är när 

konsumenten är i en butik och ser något som den tänkt köpa men inte vid detta 

tillfälle, men ändå gör det för att denne påminns om behovet. Den tredje kategorin är 

när konsumenten ser en produkt för första gången och visualiserar ett behov, och den 

fjärde är när konsumenten går till butiken medveten om antal ting denne behöver men 

avgörandet beror på dagens erbjudanden och eventuella rabattkuponger. (Stern, 1962)  

Den helt rationella individen existerar inte och impulsköpsprocessen är snarare 

känslobetonad än rationell (Rook, 1987). Detta stämmer inte överens med den tidigare 

synen, the ecomic man, där nationalekonomerna sagt att varje individ antas vara 

nyttomaximerande och därför alltid handlar rationellt, samt väl genomtänkt 

ekonomiskt (Elbe, 2014).   
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2.1.1 HISTORIA 

Fenomenet impulsköp har studerats i snart 70 år, och Clover (1950) var den första att 

göra detta. Den tidigare forskningen fokuserade dock enbart på vad impulsköp var och 

inte på vad som påverkande konsumenterna att göra dessa snabba inköp (Rook, 1987). 

Med detta kan sägas att den tidiga forskningen fokuserade på att definiera impulsköp, 

och den senare på varför impulsköp utförs. 1978 framkom det i en studie att mellan 27 

och 62 % av alla varuhusinköp hamnar i facket impulsköp (Bellenger, Robertsson & 

Hirschman, 1978, refererad i Rook, 1987). Det finns också senare studier som påvisar 

liknande, nämligen att mellan 60 och 70 % av de inköp som sker i dagligvaruhandeln 

kan klassificeras just som impulsköp (Underhill, 2006).  

2.1.2 PÅVERKANDE FAKTORER 

Impulsköpsforskningen har under åren succesivt gått framåt och i många studier har 

undersökts vilka bakomliggande faktorer det finns till impulsköp. Abratt och Goodey 

(1990) menade bland annat att posters vid produkt i butik kan öka impulsköp. De 

föreslog dock inte enbart en poster med pris, utan vikten låg i att även ha en bild av 

produkten som skulle marknadsföras. På detta vis ansåg dem att kunden lockas mer än 

om det enbart är en skylt med pris bredvid produkten. Rook och Gardner (1993) skrev 

att en stor faktor till att inköpsprocessen ändrats är tillgängligheten, och då även de 

”nya” lättillgängliga krediterna. Konsumenter kommer åt shopping dygnet runt. 

Lou (2005) påstod att aspekten närvaro av familjemedlemmar kan sänka impulsköp, 

och att förekomst av vänner tvärtom kan öka dessa. Underhill (2006) utförde en studie 

där han granskade hur lång tid kvinnor med olika typer av sällskap befann sig i en 

butik. Detta för att desto längre en kund stannar i butiken, desto fler eller större inköp 

gör denne generellt. Det vinnande konceptet visade sig vara en kvinna med en väninna 

som sällskap och dessa stannade i butiken i 8 minuter och 15 sekunder, medan i en 

mans sällskap mer än halverades tiden i butik.  

Det finns alltså flertalet faktorer som påverkar konsumenters shoppingbeteende, och 

dessa kan vidare benämnas som externa eller interna (Dawson & Kim, 2009). Vissa 

hävdar att de påverkande faktorerna till impulsköp är ekonomi och tid (Stern, 1962) 

medan andra nämner faktorer som shoppingmiljö och personlighetsdrag 

(Muruganantham & Bhakat, 2013).    
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2.1.2.1 EXTERNA FAKTORER 

Alla externa faktorer är kontrollerade av marknadsförare för att locka konsumenten att 

handla (Youn & Faber, 2000). Dessa faktorer är sådant som är kopplat till shopping- 

och marknadsföringsmiljön. I butiksmiljön inkluderas sådant som hör till butiken; den 

allmänna atmosfären, medan det i marknadsföringsmiljön fokuseras på 

marknadsföringsaktiviteter som exempelvis reklam. (Ibid)  

Applebaum skrev redan 1951 om hur olika stimuli i butik kan påverka konsumentens 

inköp. Han skrev till exempel om faktorer som belysning, färg, ljud, doft och 

personalens klädsel och service. Även Cox (1964) påpekade shoppingsmiljöns 

inflytande, och vidare har det fokuserats på detta för att få konsumenterna att besöka 

butikerna och göra inköp. Senare studier har också påpekat vikten av butikens 

atmosfär. Mattila och Wirtz (2008) menade att stimuli i butik är det avgörande vid 

impulsköp. De skriver att det är av stor betydelse att förstå samtliga effekter av 

butiksatmosfären för att främja kunden till impulsköp. De tar, likt Applebaum (1951), 

upp faktorer som till exempel kundservice. Lindstrom (2009) skriver även han om de 

externa faktorerna i butik. Hans konstaterande kan kopplas samman med Abratt och 

Goodeys (1990) förslag till posters i butik, därför att han påpekar vikten av hur 

produkten visas i butik. Till visning av produkten hör placering och skyltning, och 

vidare kan då detta påverka kunden att utföra ett impulsköp.    

Godinho, Prada och Garrido (2016) nämner begreppet ”Time Pressure Manipulation”, 

tidspressmanipulation, och om hur detta påverkar konsumenten. Detta innefattar 

sådant som ska locka kunden till att agera snabbt och handla, exempelvis reklam och 

begränsade tidserbjudanden. I artikeln tar författarna upp ett exempel med 

hotellbokning där konsumenten på hotellbokningens webbsida konstant blir påmind att 

om denne inte är tillräckligt snabb och bokar rummet kommer det att försvinna. De 

beskriver sedan att detta brådskande beslut kan ge en negativ känsla istället för att vara 

uppmuntrande. (Ibid)  

Shiffman och Kanuk (2010, refererad i Muruganantham & Bhakat, 2013) skriver att 

impulsköp synnerligen är relevant idag just på grund av dessa externa faktorer som till 

exempel innefattar innovativa reklamer med kreativa meddelanden. Shapiro (1992) 

skriver att de externa faktorerna även inkluderar var butiken ligger och öppettider. 

Andra påverkande faktorer kan vara, som tidigare nämnt, tillgängligheten till shopping 
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via snabba krediter och online-shopping samt konsumentens ekonomi. (Rook, 1987; 

Dawson & Kim, 2009; Stern, 1962)   

Att poängtera är att det alltid är de externa faktorerna som startar processen, som sedan 

följs av en hastig lust att köpa; ”I see I want to buy” (Rook och Hoch, 1985). 

2.1.2.2 INTERNA FAKTORER 

Interna faktorer är sådant som fokuserar direkt på individen. Kacen och Lee (2002) 

skriver framförallt om en påverkande faktor; ”Impulse behavior tendencies” (IBT). 

Graden av IBT bestäms utifrån konsumentens personlighetsdrag. Det är också bevisat 

att andra demografiska faktorer påverkar, bland annat konsumentens sociala status.  

Enligt flera studier är också ålder påverkande. Det har påvisats att konsumenten är 

som högst impulsiv vid cirka 18–39 år (Wood 1998). Detta stämmer också någorlunda 

överens Bellenger, Robertsson och Hirchmans (1978) påstående om att efter att 

människan fyllt 35 år avtar det impulsiva beteendet i takt med ålder (refererad i Kacen 

& Lee, 2002).   

I Youn och Fabers (2000) studie framkom att både positiva och negativa känslor är 

potentiella faktorer till impulsköp, och att de personliga egenskaperna, IBT, är 

kopplade till ”lack of control”. Denna brist på kontroll leder till att konsumenter 

saknar kognitiv kontroll vid impulsköp, och att dessa konsumenter också lättare 

påverkas av marknadsföringens list och därmed mer ofta känner sig uppmanade att 

handla impulsivt. (Ibid) Sneath et al. (2009) skriver att impulsköp i vissa fall kan bero 

på depression och att konsumenten gör impulsköp för att må bättre. Även andra 

författare, till exempel Rook (1987), menar att konsumentens emotionella stadie är en 

ledande faktor till impulsköp. En studie visade att 85 % av deltagarna (konsumenter) 

förespråkade ett glatt humör för att göra impulsköp (Rook & Gardner, 1993).  

Det finns också de som skriver att impulsköp har att göra med rådande situation, om 

det är lämpligt eller inte att handla på det viset (Rook & Fisher, 1995). Detta kan 

kopplas samman med det tidigare exemplet av Lou (2005) där exempelvis köp kan 

utebli om familjemedlem är med i butik, eller större inköp vid ”rätt” sällskap 

(Underhill, 2006).  
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2.1.3 GENUS KAN PÅVERKA 

Det finns olikheter kring hur män och kvinnor impulshandlar. Det har påvisat att 

kvinnor har en högre tendens att göra impulsköp än män. Vid de tillfällen män handlar 

impulsivt är det snarare nyttoprodukter som förslagsvis sportutrustning, till skillnad 

från kvinnor som helst köper produkter som är förknippade med deras utseende som 

självkänsla. (Rook & Hook, 1985; Dittmar, Beattie & Friese, 1995; Underhill 2006) 

Det finns också de som menar att kvinnor ser shopping som nöje och njutning 

tillskillnad från män (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004).  

Underhill (2006) skriver om hur män rör sig snabbare än kvinnor i butiker och hur 

mycket mindre tid män vistas i butik. Han skriver också att män inte tar tid att fråga 

om hjälp i butik, utan hellre går vidare till annan butik. Kvinnor stannar generellt 

längre i butiken och tar sig tid att undersöka flertalet produkter, vilket är ett vinnande 

koncept för butiken. (Ibid) 

2.2 ANALYSMODELL 

Litteraturgenomgången visar att det råder osämja gällande vad som påverkar 

konsumenter att utföra impulsköp. Artiklarna har påvisat att det finns många faktorer, 

och vissa av dem är motstridiga. Sneath et al. (2009) skriver att depression är en 

påtaglig faktor till impulsköp, medan Rook och Gardners (1993) undersökning 

påvisade att ett glatt humör kan öka impulsköp. 

Min definition blir, med stöd av litteraturen, att impulsköp är inköp som alltid är 

oplanerade vid den situation de händer. Detta betyder dock inte att de inte kan vara 

planerande sedan tidigare, men inte vid det specifika inköpstillfället.  

Shopping menas i denna studie som processen när konsumenter utbyter pengar mot 

produkter i samband med att strosa runt i butiker (Business Dictionary, 2017).  

Att definiera begrepp i en studie är av vikt för att arbeta fram ett underlag som sedan 

kan övergå till undersökningsfrågor, som vidare används för att samla in empiri. 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2014) 

Till denna studie har tre interna samt tre externa faktorer valts ut, enligt Tabell 1. 

Dessa valdes då de upprepades högst frekvent i tidigare forskning. Med faktorerna 

som bas har deltagarna fått besvara och diskutera hur de själva tror de påverkas till 

impulsköp, främst i fysiska butiker men även online. Detta då e-handeln ökar (HUI, 
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2017) och butikerna behöver vara införstådda i vad som påverkar kunden till 

impulsköp, för att vidare kunna utveckla nya innovativa idéer i butik.       

 

Tabell 1.  

  2.2.1 DEFINITION AV UTVALDA FAKTORER 

• Shoppingmiljö - Atmosfären i butik, till exempel utrymme och kundservice 

• Erbjudande - I form av rabatter eller rea, till exempel via mail eller i butik 

• Tillgänglighet - I form av till exempel öppettider och fakturaköp  

• Ekonomi - Hur ekonomin påverkar impulsköp, även kopplat till ålder 

• Humör - Hur humör påverkar impulsköp 

• Sällskap - Hur olika typer av sällskap påverkar impulsköp 

 

  



 

10 
 

  3. METOD  

Nedan presenteras de metoder som utvaldes för att på bästa vis besvara studiens syfte.  

  3.1 LITTERATURSÖKNING 

Inför en studie är det viktigt att vara införstådd i ämnet, ha förståelse för tidigare 

forskning och framförallt fastställa vad problemet är för att undersökningens resultat 

ska vara av värde (Eriksson & Hultman, 2014). Därför startade denna studie med att 

samla in och studera tidigare insamlat material kring ämnet. Detta samlades in via 

Högskolan Dalarnas internet-databas Scopus samt Jstor och Google Schoolar. I dessa 

databaser användes sökord som ”buying”, ”impulse buying” och ”women AND 

impulse buying". Utifrån de artiklar som framkom sorterades och gallrades de per 

citeringar och rubriker, för att sedan slutligen sammanställas till en 

litteraturgenomgång, vilken återfinnes under teoriavsnittet i denna studie. Genom en 

litteraturgenomgång kommer därav en praktisk guide fram inom det valda ämnet för 

vidare studier (The Writing Center, 2017), vilken i detta fall mynnade ut i studiens 

problemformulering. 

3.2 METODVAL 

Ämnet impulsköp är relativt komplext. Eftersom studien syftade till en ökad kunskap 

kring detta fenomen ansågs en kvalitativ metod som lämplig. Kvalitativa metoder 

används nämligen när forskaren är intresserad av kvalitet och djup, tillskillnad från 

kvantitativ metod som mer handlar om kvantitet. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2014)  

Det finns tre olika ansatser som en studie kan grunda sig i. Dessa är deduktiv, induktiv 

och abduktiv vars synsätt är svåra att helt hålla isär, men då denna studie utgår från 

litteraturen och ställer den mot empiri kan ansatsen sägas vara deduktiv. (Henricson, 

2015) Alvehus (2013) rekommenderar att inte låsa fast i en ansats, utan att ständigt 

pendla mellan teori, empiri och reflektion vilket denna studie också gjort.  

I denna undersökning är det kvinnors beteende och tankar kring impulsköp som har 

behandlats. För insamlingen av empiri utfördes en gruppintervju samt tre enskilda 

intervjuer. Anledningen till att både fokusgrupper och enskilda intervjuer utfördes var 

för att det under denna korta period var svårt att ihop två, eller fler, fokusgrupper. Att 

utföra en studie med en fokusgrupp ansågs av mig för tunn, och därför utökades med 
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tre enskilda intervjuer för att höja kvalitén och trovärdigheten. Det behöver dock inte 

vara negativt att använda olika metoder, snarare tvärtom. Då flera metoder används i 

en studie kan detta nämligen ge en djupare inblick och förståelse, och det insamlade 

empiriska materialet kan också i vissa fall anses vara mer exakt. När metoder 

beblandas på detta vis benämns det som triangulering. (Alvehus, 2013)  

Gruppintervju är en kvalitativ metod som går ut på att ett ämne diskuteras i grupp där 

en moderator är närvarande och lyssnar på diskussionen mellan deltagarna (Henricson, 

2015). Detta ger tillgång till flera människors åsikter på samma gång, samtidigt som 

möjligheten finns att gå längre in på djupet (Alvehus, 2013). Under en gruppintervju 

kan också deltagarna genom diskussioner uttala nya aspekter som tidigare inte 

behandlats av forskaren, men som kan vara av vikt för studien. Metoden används 

främst för att undersöka uppfattningar och attityder kring ett specifikt fenomen. 

Gruppintervju främjar också deltagarna att tala fritt och själva kunna välja vilka 

aspekter som är centrala att diskutera inom ämnesvalet, även om moderatorn kan ha 

vissa givna frågeställningar. (Henricson, 2015) 

Det finns olika rekommendationen på hur många deltagare en gruppintervju ska 

innehålla, men någonstans mellan fyra och 12 deltagare är rimligt. (Henricson, 2015; 

Alvehus, 2013). Wilkerson (refererad i Henricson, 2015) har dock nämnt att det inte är 

bra att ha fler än åtta deltagare per grupp. Studier har också påvisat att om gruppen är 

av mindre karaktär anser deltagarna att de har större möjlighet att delta i diskussion än 

om det är stora grupper. (Henricson, 2015) Antal till gruppintervjun valdes därför till 

sex stycken kvinnor. 

Även klassiska intervjuer klassificeras som kvalitativa och syftet är detsamma som 

med gruppintervjuer; att få en djupare förståelse om något, i detta fall impulsköp 

(Alvehus, 2013). Antal enskilda intervjuer var tre stycken.  

  3.2.1 URVAL  

Då det framkommit i tidigare forskning att det främst är kvinnor som både gör vanliga 

inköp och impulsköp betyder det också per automatik att hon spenderar mer tid i 

affärer (SCB, a, 2017). Studien valdes därför att fokusera på henne. Eftersom det 

tidigare påvisats att människan handlar som mest impulsivt mellan cirka 18 och 35 år 

valdes huvudfokus inom detta åldersspann (Wood 1998; Bellenger et al. 1978, 

refererad i Kacen & Lee, 2002). 



 

12 
 

Gruppintervjun valdes till kvinnor mellan 20 och 30 år, samt breddades med enskilda 

intervjuer med kvinnor i olika åldrar över 30 år. De valda deltagarna till 

gruppintervjun valdes ut till åldern 20–30 år därför att detta ungefär motsvarar den tid 

i livet när konsumenten handlar som mest (Kacen & Lee, 2002). Då studien baseras på 

kvinnor i Sverige valdes lägsta ålder till 20 år, då flest kvinnor flyttar hemifrån (SCB, 

b, 2017). De enskilda intervjuerna användes för höja kvalitén av studien samt se om 

nya aspekter uppkom eller om empirisk mättnad kunde infinna sig.  

Till gruppintervjuer bör deltagare väljas ut homogent, det vill säga att deltagarna har 

vissa liknande erfarenheter och befinner sig på samma plats i livet, till exempel via 

ålder och kön. Detta för att det anses enklare att då utbyta erfarenheter. (Henricson, 

2015) För att täcka en så stor del som möjligt av kvinnor mellan 20 och 30 år valdes 

respondenterna ut strategiskt efter ålder. De sex kvinnor som deltog i gruppen var 21, 

24, 26, 28, 29 respektive 30 år. Dessutom togs hänsyn till att varje deltagare skulle 

vara bekant med minst en till deltagare. På detta vis är det nämligen enklare att få 

gruppen att våga diskutera i större utsträckning och få igång en mer öppen dialog, 

eftersom deltagarna delvis känner varandra (Bryman & Bell, 2005). Då deltagare väljs 

ut på detta vis sägs urvalet vara strategiskt (Trost, 2001).  

Även till de enskilda intervjuerna valdes respondenterna ut strategiskt. De kvinnor 

som intervjuades var 40, 50 respektive 60 år.  

Till samtliga intervjuer valdes också respondenterna ut efter levnadsförhållanden och 

yrken, detta för att få en så rättvis bild av verkligenheten som möjligt. De som deltog 

arbetade inom äldreomsorg, sjukvård, restaurang, skönhetsvård, ekonomi, 

lastbilschaufför, administrativt, egenföretagare samt inom butik. Kvinnorna hade olika 

levnadsförhållanden i form av mammaledighet, singlar, sambos, gifta och med eller 

utan barn som bor hemma. Kvinnorna hade även olika geografisk bakgrund i Sverige - 

Västra Götaland, Västernorrland, Uppland, Gävleborg och Dalarna.  

Egentligen bör inte antal intervjuer bestämmas på förhand, utan undersökningen anses 

färdig när ingen ny information uppkommer (Alvehus,2013). Att poängtera är dock att 

under den fjärde, och sista intervjun, framkom ingen ny information och på så vis kan 

mättnad sägas ha uppstått.  
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3.2.2 UTFORMNING AV GRUPPINTERVJUER 

Enligt Henricson (2015) finns det olika vis att forma en gruppintervju. Det är viktigt 

att, beroende på frågeställning och syfte, välja den typ som ger störst möjlighet till 

mest möjliga information. Det är upp till moderatorn att bestämma hur hårt 

strukturerat eller fritt gruppen ska få förhålla sig. I verkligheten är det svårt att få en 

grupp som är helt strukturerad eller ostrukturerade, eftersom det handlar om 

människor och deras erfarenheter. Det är därför vanligt att använda sig av 

halvstrukturerad eller semistrukturerad metod. Den förstnämnda betyder att det finns 

en intervjuguide med antal frågeställningar som ska ingå i diskussionen plus 

eventuella följdfrågor, och den andra är än mer fri och kan inledas med en öppen fråga 

som till exempel ”Vad tänker ni på när ni hör ordet impulsköp?”. Finns en 

intervjuguide bör frågor undvikas som kan besvaras med ja eller nej, och frågor bör 

inte ställas i samma ordning i varje grupp. (Henricson, 2015)  

 3.2.3 UTFORMNING AV ENSKILDA INTERVJUER 

Det finns olika vis att forma en intervju. Dessa är strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad. Vid en strukturerad intervju är frågorna förutbestämda. Vid 

semistrukturerad finns det några få frågor som intervjuaren ser till att samtalet 

centreras kring och en helt ostrukturerad intervju kan liknas med ett öppet samtal kring 

ett vist ämne. (Alvehus, 2013) Då det i denna studie använts strukturerade frågor men 

som anpassats efter situationen, benämns detta som semistrukturerad intervju.  

Genom samtliga intervjuer har en halvstrukturerad, eller semistrukturerad, 

intervjumetod använts. Både för att få svar på de viktigaste frågorna men också för att 

få deltagarna att tala mer fritt. Frågorna formades utifrån det teoretiska ramverket och 

analysmodellen för att täcka de sex olika faktorer som valts ut till studien.   

 3.2.4 PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ 

Problem med både enskilda- och gruppintervjuer kan vara att det är en tidskrävande 

process. Det tar tid att rekrytera deltagare, ta fram relevanta frågeställningar och 

dessutom ska intervjuerna transkriberas och analyseras. Därför krävs god planering 

om vad som ska göras när, hur och var. (Henricson, 2015)  

Som moderator, eller intervjuare, är det viktigt att under intervjuerna vara 

koncentrerad och ta vara på vad som sägs och hur deltagarna beter sig, då denne är 
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interaktiv i processen. (Henricson, 2015) Det är också av vikt att inte komma jäktad 

till intervjun eller bete sig nervöst, där risken är att beteendet smittar av sig på 

deltagarna. Det kan även vara så att någon av deltagarna inte godtar att intervjun 

spelas in, och då kan det vara svårt att få med allt som sägs under intervjun. Detta är 

dock mer vanligt när känsligare information diskuteras. (Ejvegård, 2003) För att ändå 

undvika att de medverkande skulle känna sig hämmade under intervjuerna har 

deltagarna i denna studie fått förbli anonyma, och enbart i vissa fall tilldelats en siffra 

eller bokstav, samt ålder, i datamaterialet.  

Ytterligare problem som kan uppstå under en gruppintervju är att någon deltagare tar 

mer plats under diskussionen, och därför utlämnas inte plats åt blygare deltagare. Det 

kan också uppstå känsloladdningar och aggressivitet. Som moderator är det därför 

viktigt att vara beredd på sådana situationer och kunna lugna ner gruppen, samt styra 

tillbaka diskussionen till ämnet och dessutom se till att alla deltagare blir hörda. 

(Alvehus, 2013)  

Det är också viktigt att komma ihåg att inga intervjuer är naturliga företeelser och att 

människor därför kan bete sig annorlunda än vad de egentligen gör (Alvehus, 2013). 

Dock menar Gibbs (1997, refererad i Alvehus, 2013) att fokusgrupper främjar högre 

tillförlitlighet än enskilda intervjuer då moderatorn inte kan kontrollera diskussionen 

på samma vis som en intervjuare vid enskild intervju. För att båda metoderna i studien 

skulle vara av lika vikt har därför intervjuerna bestått av samma frågor, men varit 

utformade efter det specifika tillfället. Under de enskilda intervjuerna fungerade dock 

jag mer som ett bollplank att diskutera med för respondenten, detta för att undvika att 

intervjuerna skulle kännas för kontrollerade. Under gruppintervjun fick i stället 

gruppen sköta den större delen av diskussionen själva inom temat, men med givna 

frågeställningar.    

  3.3 GENOMFÖRANDE 

Till intervjuerna användes tidigare forskning, samt studiens definitioner, för att ta fram 

en intervjuguide, vilken återfinns i Bilaga 1. Denna testades i förväg för att undvika 

missledande eller för svåra frågor. Förutom intervjufrågor togs även en 

manipulationsbild fram (Bild 1.). Detta dels för att starta diskussion i gruppintervjun, 

och dels för att få samtliga deltagare att tänka efter.   
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Något som var mycket tidskrävande inför studien var delen att rekrytera respondenter, 

speciellt över 30 år. Även om jag hittade kvinnor som kunde ställa upp var det svårt att 

få ihop det tidsmässigt, framförallt gällande gruppintervju. Det viktiga var att jag hela 

tiden anpassade mig efter deltagarna och slutligen fick jag samman ett bra underlag.  

För att inte smitta av mitt beteende på de deltagande vid intervjuerna såg jag som 

moderator och intervjuare till att komma i tid och inte verka stressad. Jag presenterade 

mig själv, samt syftet med intervjun och lite kort bakgrund om ämnet. Denna 

information blev även utsänd till samtliga deltagare före intervju. Deltagarna på 

gruppintervjun fick öppna med att kort presentera sig själva. Samtliga blev också 

informerade om att intervjuerna skulle komma att spelas in, men att de skulle förbli 

anonyma vilket alla deltagare godkände. De godtog också ytterligare kontakt om jag 

saknade något i intervjuerna, så som otydliga eller uteblivna svar. Före inspelning av 

gruppintervju bjöds det på fika för att deltagarna skulle få möjlighet att prata med 

varandra och mjuka upp stämningen.  

Samtliga intervjutillfällen anpassades efter deltagarnas schema. Fokusgruppen 

utfördes en vardagskväll mellan klockan 18 och 19, och de enskilda intervjuerna 

utfördes både under förmiddag och eftermiddag och varade i cirka 30 minuter var. 

Gruppintervjun utfördes först då den ansågs vara mest tidskrävande.  

 

Bild 1. Manipulationsbild, sammansatt av författaren, med svart samt röd 

prissättning.  
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Alla intervjuer startade med att visa Bild 1., följd av frågan ”Vilken av klänningarna 

lockar mest?”. Bilden föreställer i själva verket två stycken bilder. På ena sidan står en 

kvinna och poserar i en klänning med en svart prislapp. På den andra sidan är samma 

poserande kvinna i samma klänning men med en rödprislapp. Bilden användes i syfte 

av att få igång diskussion i fokusgrupperna, genom att få deltagarna att tänka till på 

något de själva kanske annars inte reagerar automatiskt på. I de enskilda intervjuerna 

försvann självfallet delen att föra diskussion, men även de fick tänka till.  

Eftersom alla intervjuer var semistrukturerade fanns en intervjuguide som behandlade 

det valda problemområdet (Bilaga 1.). Frågorna anpassades dock efter situation och 

ställdes i olika ordning efter vad som kändes naturligt i stunden. Kom en respondent in 

på att stress påverkade dem att impulshandla under en fråga om externa faktorer, 

ställdes sedan frågan om stress som följdfråga.  

Under gruppintervjun beblandades ett aktivt och passivt ledande. Det som var viktigt 

var att deltagarna höll sig inom området, annars blev de styrda tillbaka till frågan och 

ämnet. Likaså såg jag till att alla fick ordet då några hade tendens att ta över samtalet 

och komma in på fel spår. Det uppkom inga aggressiva situationer, utan samtliga 

tycktes uppskatta umgänget och varje respondent gavs tid att svara på frågan samt 

diskutera med varandra. Svaren kändes inte heller påverkade av situationen, vilket 

enligt Henricson (2015) är positivt med en homogen, och dessutom bekant, grupp. Det 

anses då, som tidigare nämnt, enklare att diskutera och utbyta erfarenheter.  

Under pågående intervjuer inträffade det att följdfrågor kom upp och blev besvarade. 

Det uppkom också många skratt, vilket tycktes uppskattas av samtliga. Även vid de 

enskilda intervjuerna var stämningen avslappnad.  

Efter de inspelade intervjuerna transkriberades dessa, vilket betyder att omvandla 

inspelat material till text (Alvehus, 2015). Detta utfördes senast dagen efter respektive 

intervju för att inte glömma situationerna. Vissa sekvenser sorterades bort då det var 

oväsentliga inom ämnet, och resterande togs till vara på för analys.  

Utifrån vad som diskuterades och nämndes flertal gånger under intervjuerna plockades 

vissa aspekter ut som sedan kunde rubriceras under de framtagna faktorerna, skyltning 

hamnade exempelvis under temat shoppingmiljö. För att sortera materialet användes 

två tankekartor. En för externa faktorer och en för interna faktorer. På detta vis kunde 

jag enkelt få en helhetsbild och även lättare upptäcka andra aspekter än de faktorer 
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som utvalts. Detta arbetssätt benämner Rennstam och Wästerfors (2015) som att 

reducera och sortera materialet inför vidare argumentation i analysen, all insamlad 

empiri är nämligen sällan relevant. Vidare presenteras studiens analys och resultat i 

avsnitt 5. 
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4. EMPIRI - UNDERSÖKNINGEN 

I detta avsnitt presenteras det empiriska datamaterialet som ligger till grund för 

studien. Undersökningen har utförts med hjälp av en gruppintervju samt tre stycken 

enskilda intervjuer. Samtliga deltagare i undersökningen är kvinnor som är minst 20 

år gamla. Citat är ordagrant återgivna och markeras av citationstecken samt kursiv 

text. 

  4.1 GRUPPINTERVJU  

Följande presenterar den empiri som kom fram under gruppintervjun med kvinnorna i 

åldersspannet 20–30 år, sex personer.  

  RÖDA PRISER - TANKESTÄLLARE 

Intervjun startade med att visa deltagarna den manipulerande bilden (Bild 1). Genom 

denna kom de fram till att generellt lockar röda priser generellt lockar mer, men de sa 

också att det kan vara beroende på vad de är ute efter. Vissa ansåg att vid köp av 

basplagg letar de efter prisnedsatta produkter, medan däremot när de ute efter nya 

trendplagg spelar prislappen mindre roll. Det tillades att de automatiskt tänker att ett 

rött pris betyder billigt, dock kunde några också relatera till stress vid för mycket röda 

prissättningar. En av kvinnorna nämnde angående denna stress att ”…man känner typ 

att man får inte missa något bra plagg nu, för det är rea!”. 

Det råder dock delade meningar om rött pris kan få dem att impulshandla mer - även 

om detta är något de själva senare under intervjun motsäger då de bekräftar att priset är 

den grundliga faktorn till impulsköp. Någon nämner att det också beror på prisklass; 

”…det går ju handla mycket på impuls även när det inte är rea med!” och en annan 

menar att i rea-tider tittar hon inte ens på produkter med ordinarie pris.   

  VAD ÄR IMPULSKÖP? 

När deltagarna berättar hur de definierar impulsköp benämns det av någon som lite 

dyrare saker som handlas utan vidare eftertanke, inte ett ”billigt linne”. Någon annan 

beskriver det som att det kan vara så att hon tänkt ett tag på en viss vara, sedan när hon 

är trött en kväll och surfar runt i telefonen så klickar hon hem produkten. Någon går in 

i en butik utan motiv att handla men ändå kommer ut med en påse. Övervägande 

verkar de överens om att impulsköp är oplanerade inköp. Dock håller en av kvinnorna 
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inte helt med. Hon menar att om hon åker iväg till en butik så får hon räkna med att 

det blir utgifter, även om hon ”bara” skulle följa med som stöd till en väninna. Dock 

avslutar hon med att säga, likt de andra deltagarna, att impulsköp sker ”…när man 

minst anar det”.  

Vidare förklaras för deltagarna att definitionen av impulsköp i denna studie benämns 

som inköp som alltid är oplanerade vid inköpstillfället, men kan vara både planerade 

eller oplanerade sedan tidigare. Två deltagare håller inte med utan menar att 

impulsköp inte kan vara planerade sedan innan. Likaså säger en annan att om tanken 

ägt rum är det inte impulsköp, men om hon däremot inte har tänkt att köpa något, till 

exempel en jacka, och ändå gör det – då är det impulsköp. 

  EXTERNA FAKTORER 

En stor majoritet av deltagarna säger att det är i butik de gör flest impulsköp. 

Övervägande beror det på att de tycker det är pinsamt, när de står i kassakön, att gå 

tillbaka och börja återföra produkter, något som enklare kan göras i kundkorgen 

online. Online ser de dessutom vad priset blir och kan därför redan innan själva köpet 

plocka både dit och bort produkter. En deltagare menar dock att online är vanligare, 

just när hon ligger hemma en kväll och inte kan sova ”…eh, vi shoppar väl lite då!”. 

En annan orsak till att handla i butik kan också vara att de tycker att det tar för lång tid 

att få hem beställningar online, och när de väl kommer har behovet försvunnit. Någon 

annan flikar in och säger att i butik struntar hon mer i vad det kostar än online, och att 

det då är enklare att handla. Det framkommer också att vissa saker är enklare att fynda 

online, så som smink och skönhetsvård, men de är eniga om att kläder är svårare då de 

vill prova först, i butik. Ofta får deltagarna mail där det är till exempel är 40 % rabatt 

på en viss butik och då ”…måste man ju handla” och flera deltagare säger att de då får 

börja leta efter behov att mätta. Fri frakt kommer också fram som en påverkande 

faktor.  

Generellt säger deltagarna att det är erbjudanden i form av rabatter och rea som är 

påverkar till impulsköp i butik. Exempelvis en vara som tidigare trånats efter, som 

kostat 399 kr, och nu kostar 179 kr, då måste den köpas. Någon menar att 

storleksutbudet är viktigast då hon har svårt att hitta rätt storlekar, och gör hon det så 

passar hon på för annars blir hon utan och en annan instämmer. De säger också att om 
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butikerna är stökiga så tappar de intresse; även om det är 80 % rea så orkar de inte titta 

genom högarna. 

Angående om kundservice är en påverkande faktor till impulsköp råder det lite delade 

meningar om, men samtliga instämmer att det framförallt har att göra med om det är 

en liten eller stor butik. I en stor butik spelar det ingen större roll, men i en liten butik 

är det mer viktigt. Någon säger att om personalen är arrogant och inte vill hjälpa till, så 

har hon heller ingen lust att handla något.  

Produkter framför kassan är inget de lockas av, men de har svårt att tacka nej om 

expediten frågar. Det nämns också att om de är stressade kan det enklare slinka med 

något extra hem. En av deltagarna säger dock att hon alltid tackar nej. 

Om det är varmt eller trångt är det ingen som orkar stå i kö, och i vissa fall inte ens 

prova. Antingen handlar de då utan att prova, och blir de flesta gånger besvikna 

hemma, eller så struntar de i det och går därifrån. En annan säger att hon vet precis hur 

butikerna tänker efter sin utbildning, Visual Merchandiser, och att hon handlar olika 

idag jämfört med för några år sedan.  

När deltagarna diskuterar varför de i vissa fall väljer att handla online kommer de fram 

till att det ofta är bättre priser, större utbud och öppet dygnet runt. Dessutom kan 

beställningen fås hem och provas före betalning, med till exempel Klarnas 

kostnadsfria 14-dagars faktura. En av deltagarna ställer sig mot de andra och förklarar 

att hon tycker det är jobbigt att stå i skuld, och vill därför alltid betala direkt.  

  INTERNA FAKTORER 

Gällande vad för humör som är vanligast vid impulsköp är det ungefär hälften som 

säger att ett glatt humör leder till fler inköp, och den andra hälften när de är ledsna. 

Vidare förklaras att vid glatt humör vill de bli ännu gladare, ”…nu är det snart 

sommar och jag behöver nya sneakers”, och de klickas då enkelt hem online. Efter en 

stunds diskussion är samtliga överens om att humöret kan vara både glatt och ledset – 

det är antingen att de handlar för att de gjort något bra, eller när de är lite nedstämda 

och ledsna. Någon menar dock att när hon är glad har hon koll på läget och 

impulshandlar därför mindre. Diskussionen om humör avslutas med att en av 

deltagarna säger att ibland är hon för deppig, och struntar i det för att ”…den där 

toppen passar ändå inte mig” och flera instämmer på detta. Ingen säger att de mår 
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direkt dåligt efter ett impulsköp, men att det har att göra med om summan är för stor 

jämfört med vad produktens användningsförmåga.   

Angående sällskap menar deltagarna övervägande att de handlar mest i en väninnas 

sällskap, men två svarar att de handlar mer när de är ensamma. Någon säger också att i 

mammas sällskap är det vanligt för henne att handla mer, medan en annan säger att 

hon handlar lika mycket med en väninna som ensam, och att det istället har med 

klockan att göra – om tiden springer iväg spelar sällskapet ingen roll, då blir det inga 

inköp.  

Under stress som, till exempel mellandagsrea, handlar vissa av deltagarna mer och 

effektivt för att hinna med allt, och under julhandeln är det nästan som om de ”dras 

med”. Någon menar att under stress handlar hon inte alls för att orken inte finns till 

det. Gällande tidspressade erbjudanden är det en som säger att hon ”gick på det” 

nyligen. En VIP-kväll med 20 % rabatt på Make Up Store. Hon blev så snyggt 

sminkad och var tvungen att köpa alltihop, men besvikelsen kom när hon insåg att det 

inte blev lika bra hemma och därför kommer hon aldrig göra det igen.  

Diskussionen går vidare och deltagarna får svara på hur mycket ekonomin påverkar 

impulsköp. Någon säger att hon har ett shoppingkonto och att det beror på hur mycket 

pengar som finns där. Andra berättar att de handlar både när de har mycket- och lite 

pengar. Någon menar att hon enbart gör det när det finns mycket pengar och att hon är 

sparsam av sig, och därför bara gör sådana inköp om något är trasigt. Flera andra säger 

att de på något märkligt vis handlar mer när de har lite pengar, trots att de vet att de 

inte kommer mer pengar förrän om två veckor. Ytterligare en säger att det är tur att 

hon har räkningar och betala, annars hade det handlats betydligt mer. 

Övrigt som framkommer under diskussion av ekonomi är ålder. En av deltagarna säger 

att desto äldre hon blivit, desto mer värde i pengarna har hon sett. Flera instämmer och 

säger att de nu också vet att saker kan gå sönder i hemmet och måste köpas nytt, något 

de inte tänkte på när de var yngre.   

  IMPULSKÖP I OLIKA ÅLDRAR 

Eftersom forskning har påvisat att det handlas mer i yngre ålder får gruppen diskutera 

detta och de kom fram till att när de fyllde 18 år kände de en frihet. De fick tjäna egna 

pengar, göra vad de ville med dessa och många flyttade hemifrån. Någon säger att hon 
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tror att hon ”trotsade” mer förr. Mamma och pappa kunde inte längre säga till vad hon 

skulle göra med sina pengar och inte när hon fyllt 18 år. En annan berättar om 

skillnaden på att när hon tidigare bodde i hyresrätt. Då var det bara att ringa 

vaktmästaren om något gick sönder, men idag vid ägande av hus måste egen budget 

finnas till reparationer. Deltagarna tror också att det är viktigare för yngre att vara 

fräscha och trendiga. Någon säger att hon tror att senare, runt 50 år när barnen har 

flyttat ut, så är det istället andra sätt att unna sig på, så som SPA. Detta stödjer en 

annan deltagare som jobbar med ansiktsbehandlingar och skönhetsvård. Hon säger att 

det är många med utflugna barn som kommer och unnar sig på salongen. Samtliga tror 

att äldre inte bryr sig särskilt mycket om materiella ting längre. En säger dock att det 

säkerligen är väldigt individuellt då hennes mamma, som är i den åldern, handlar 

massor med materiella saker medans hennes moster mestadels unnar sig skönhetsvård.  

När deltagarna får sista frågan, om de handlar för nytta eller njutning visas tydligt att 

de som är under 25 år fortfarande handlar mer för njutning, medan det över 25 år är 

några som handlar mer för nytta. De säger också att de kan hända att de förvandlar 

njutning till nytta efter köp. Det är också beroende på vem de handlar till. Handlar de 

till sina barn är det mer nytta, och till sig själva mer njutning.  

  4.2 ENSKILD INTERVJU, A 

Nedan presenteras den empiri som kom fram under enskild intervju med en kvinna på 

40 år. Hon benämns som respondent A.  

  RÖDA PRISER - TANKESTÄLLARE 

Klänningen till höger på Bild 1. med röd prissättning är den som respondenten ser 

först. A tror att en sådan prismärkning kan få henne att handla saker som är i hennes 

stil, även om det inte var meningen att handla något, och detta förmodligen för att de 

röda priserna är lättare att se.  

  VAD ÄR IMPULSKÖP? 

A säger att impulsköp är saker som hon köper men som hon egentligen inte behöver. 

Saker som hon inte har tänkt att handla från början. Efter förklaring av den definition 

som denna studie använder säger hon att så kan det vara. Det händer att A går till en 

affär för att titta på nagellack, men kommer ut med en ny tröja. Hon säger också att 
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senast i helgen handlade hon byxor, som hon inte tänkt handla nu, men det var ju 25 % 

rea. 

  EXTERNA FAKTORER 

Respondent A handlar mest på impuls i butik, och anser att hon handlar nästan bara 

online när det är planerade saker. Det har dock hänt att även hon surfar i telefonen en 

kväll och råkar klicka hem prylar.  

A säger att för henne är det avgörande till impulsköp i butik produktplacering. Hon går 

inte runt och letar efter extrapriser, utan menar att det är lättare att se om det är i 

närområdet av kassan. A köper dock inte vad som helst bara för att det är billigt utan 

då ska det vara något som hon vet att hon kommer ha användning av. 

Angående personal i butik uppskattar hon om de visar att de finns, men de får inte vara 

som en svans för då går hon därifrån. Är det mycket folk och trångt vill hon också ut 

så fort som möjligt och struntar i att handla. A avslutar med att säga att placering är 

det högst påverkande, tätt följt av pris.  

När det gäller onlineköp säger A att det är planerade inköp som dyker upp till bra 

priser som är den största faktorn. Även tillgänglighet och överlag lägre priser än i 

butik dyker upp som faktorer. Hon använder både direktbetalning och faktura 

beroende på företag och lokalisering. Faktura används främst om hon vill prova först, 

eller vet att hon har fått sin lön om 14 dagar.  

  INTERNA FAKTORER 

Vid sitt senaste impulsköp var A lite stressad och på väg till jobbet, men överlag tror 

hon inte att stress påverkar henne att göra fler impulsköp. A säger snarare att om hon 

är stressad en dag på stan så går hon bara in i den butik hon ska handla i och tar det 

hon ska köpa, betalar och går ut. Angående humör tycker hon det är tråkigt att handla 

när hon är ledsen, och förespråkar därför ett glatt humör. Det som A unnar sig när hon 

är glad kan vara saker som är dyrare, till exempel efter en lyckad löneförhandling så 

kan hon köpa sig ett smycke. Är hon ledsen tror hon snarare på ”…ta-hand-om-mig-

själv” med ansiktsmasker och hårfärgning. Efter ett impulsköp brukar hon må bra, 

men om faktura har valts som betalsätt kan det när denna komma kännas onödigt och 

att det kunde ha väntat. Ekonomin står inte och faller på ett par impulsköp menar A, så 

länge som hon betalar sina räkningar är det okej. 
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A påpekar att i vissa vänners sällskap handlar hon mycket, och att hon helst undviker 

att gå på stan med dessa. Detta främst när hon fått dålig lön, just för att hon vet hur det 

blir.  Angående tidspressade erbjudanden menar A att hon känner en viss mättnad, 

missar hon ett erbjudande vet hon att det kommer massa fler (via mail). Därför är inte 

detta något som direkt lockar henne.   

Gällande ekonomi säger A att det är när hon har mer pengar som hon impulshandlar. 

A säger även att överhandling förekommer, för att ”…det kan vara bra att ha”. Som 

för 10 år sedan när hon handlade mängder med skor, vissa än idag oanvända – de 

kunde vara bra att ha någon gång! 

  IMPULSKÖP I OLIKA ÅLDRAR 

När respondent A får förklara varför hon tror att människan handlar olika i olika åldrar 

säger hon att det har mycket att göra med att i yngre ålder byggs livet upp med mycket 

materiella saker. Efter detta kanske mer pengar läggs på dyrare bilar och hus/boenden 

istället. Det handlar inte längre om att köpa mängder med materiella ting, mer att det 

behövs bytas ett golv eller att ett badrum är i behov av renovering. Hon tror också att 

det är vanligt att köpa billigare kläder i yngre ålder, och mer kvalitet med åren. A 

säger, liksom gruppintervjun, att hon tror att äldre unnar sig på ett annat vis som 

skönhetsbehandlingar.   

A förklarar att hon impulshandlar till största del för njutning, men vill inte släppa nytta 

helt och sätter därför 60 % på njutning och 40 % på nytta. Hon avslutar med att säga 

att det nog är för egoism, hon vill ha och därför unnar hon sig.   

  4.3 ENSKILD INTERVJU, B 

Nedan presenteras den empiri som kom fram under enskild intervju med en kvinna på 

50 år. Hon benämns som respondent B. 

  RÖDA PRISER - TANKESTÄLLARE 

Respondent B säger att den klänning som lockar mest på Bild 1. är beroende på hennes 

humör. Hon menar, liksom de yngre deltagarna i studien, att om hon är på seriös jakt 

efter en klänning i den stilen (som bilden) tittar hon inte på prislappen, utan på plagget 

i sig. Däremot kan hon lockas till spontanköp av röda priser, om hon inte är ute efter 

något speciellt.  
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  VAD ÄR IMPULSKÖP? 

Impulsköp förklarar B som oplanerade inköp som inte fanns med beräkningen, och 

tycker själv inte att hon gör impulsköp särskilt ofta, men när hon väl gör det så sker 

detta online. Hon tror själv att det beror på hennes späckade schema, både på jobbet 

och privat, som gör att hon inte hinner gå i butiker. Hon faller ibland för annonser på 

Facebook och Instagram.  

  EXTERNA FAKTORER  

Det som främst lockar henne att göra impulsköp online är tillgänglighet och 

valmöjligheter. Respondent B menar också att hon idag inte lockas av att de flesta 

onlinebutiker erbjuder faktura, men att hon gjorde det när hon var yngre. Idag vill hon 

inte handla något som hon egentligen inte har råd med. Det är möjligt att hon ibland 

ändå väljer faktura, men då av andra skäl så som om hon är osäker på företaget. Senare 

under intervjun säger dock B, vilket också framkom under gruppintervjun, att det är 

enklare att slutföra impulsköp i butik, just för att där är du här och nu och måste betala 

– men online kan du plocka i och plocka ur varukorgen, och det är lätt att inte slutföra 

beställningen.  

B förklarar att enligt henne är den avgörande faktorn till impulsköp i butik priset, men 

kanske inte enbart priset i sig utan hur det är skyltat. Hon säger att det är för att hon 

inte alltid vet om ett pris är ”bra” eller inte, men att skyltning (likt den bild som först 

visades) kan påverka. Hon tycker inte att kundservice är centralt vid impulsköp, utan 

den är viktigare vid de tillfällen när hon gör planerade inköp och behöver en annan 

slags hjälp. Är det mycket folk och trångt så lämnar B butiken, och likaså lockas hon 

inte av butiker som arbetar med det ”lite slarvigare” stuket – ordning och reda är a och 

o.  

INTERNA FAKTORER 

Frågan om B minns sitt senaste impulsköp, och vad hon var på för humör får henne att 

skratta. Hon var nämligen på weekend med sin man och ett annat par. De hade ätit 

lunch med bubbel till varför hon var lite smått berusad och väldigt glad när en 

supersnygg jacka ”…kom fram och ropade köp mig!”.  Därför köpt hon jackan, trots 

att den kostade 2500 kronor. Här kommer B på att hon motsäger sig själv. Är priset 

verkligen det viktiga när hon oavsett köper en, enligt sig själv, dyr jacka? Vidare tror 
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hon generellt att ett glatt humör är att föredra för impulsköp. Detta för att det är då hon 

handlar mer. B säger också att hon inte mår dåligt efter ett impulsköp, möjligen lite 

ångest när hon köper något så dyrt men ”…who wouldn’t in that case?!”.  

B förklarar att hon absolut handlar olika i olika sällskap. När hon handlar med sin 

syster handlar hon betydligt mer än om hon har med sin man. Handlar hon däremot 

med sina söner handlar hon ingenting till sig själv, men massor åt dem. Då hon 

handlar med sin mamma köper hon ingenting själv, men hennes mamma köper 

mängder till henne.  

Angående hur stress påverkar menar B att hon har lättare för att impulshandla under 

stress. Detta för att hon inte hinner stanna upp och fundera på om produkten i sig är 

något som hon behöver eller har råd med. B menar att hon ”klappar till” för att hon har 

bråttom. Angående tidserbjudanden, som 25 % rabatt på en VIP-kväll, så säger hon att 

hon påverkas av det men inte på det viset som att hon måste köpa något – vilket hon 

själv säger är skillnaden jämfört med för 15–20 år sedan. Hon ser dessa erbjudanden 

och går igång på dem, men tänker noggrant efter och gör inte några förhastade inköp 

på grund av dessa. 

  IMPULSKÖP I OLIKA ÅLDRAR 

Under åren har B ändrat sitt sätt att impulshandla. Idag kan hon se något fint och 

billigt och vilja köpa det, men i nästa stund funderar hon på var hon ska ha den – hon 

har ju redan fullt hemma. Därför tror hon att äldre impulshandlar mindre materiella 

ting. De har inget behov av att fylla på där hemma. B tror också att med åldern 

försvinner behov som att hänga med modet; hon har fungerande skor så varför ska hon 

köpa ett par till? Trygghet och bekväm är något hon nämner som hon känner idag 

jämfört med när hon var yngre. Hon behöver inte längre bygga upp en ”mask” utan 

kan vara sig själv och är nöjd med det; ”…jag behöver inte skapa mig en yta, för mitt 

inre blir min yta på ett annat sätt”.  

B tror också liksom andra respondenter att äldre unnar sig på ett annat vis, exempelvis 

resor och SPA. Förr när hennes barn var små låg all fokus på dem, så som barnvagn, 

leksaker och cyklar. Då fanns det inte en chans att hon skulle kunna ha köpt sig själv 

en jacka för 2500 kronor. Idag har hon utflugna barn och vill hon unna sig så gör hon 

det, för det är inte längre samma utgifter som det varit. När hon impulshandlar är det 

för njutning.  
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 4.4 ENSKILD INTERVJU, C 

Nedan presenteras den empiri som kom fram under enskild intervju med en kvinna på 

60 år. Hon benämns som respondent C. 

   RÖDA PRISER - TANKESTÄLLARE 

Respondent C säger vid jämförelse av de två bilderna att hon lättare drar ögonen till 

sig den röda prislappen – men att det inte betyder att hon köper den. Hon köper aldrig 

någonting utan att prova. C säger också att hon ibland stör sig när företag använder sig 

av röda priser om de inte är nedsatta mer än 10–20 kronor. Hon är därför mån om att 

alltid titta vad det stod för pris före nedsättningen.  

  VAD ÄR IMPULSKÖP? 

C definierar impulsköp som när hon ser något och tänker ”åh den här ska jag ha” och 

utan vidare eftertanke, eller behov, köper produkten.  

  EXTERNA FAKTORER 

Hon handlar nästan ingenting online då hon alltid vill prova först. Vid undantag kan 

skor beställas eftersom hon på dessa är mer säker på sin storlek. Därför gör C flest 

impulsköp i butik, där hon säger hon att faktorer som pris och utrymme är betydande. 

Det får inte vara trångt och produkterna ska vara väl synliga, inga slarviga högar för 

det är det värsta C vet.  

När hon handlar online tror hon att orsaken kan vara tillgängligheten som är 

betydande, då det inte finns så många butiker i hennes närhet. Hon uppfattar inte att 

priset spelar lika stor roll online, då hon nästan enbart köper skor där. Då köper hon 

alltid märkesskor, eftersom hon vet att de håller längre, har bättre passform och därför 

spelar inte priset någon roll. Vanligtvis tar hon onlineköp på faktura, men ibland måste 

det betalas direkt med kort och då gör hon detta.  

  INTERNA FAKTORER 

Gällande sällskap säger C att hon i med en väninna i butik kan tänka ”…en sån där 

kanske jag också skulle haft” och handlar därför mer. Dock säger hon att sällskap av 

sin man inte påverkar henne alls vid shopping, och därför kan han följa med.  
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Respondent C minns inte när hon senast gjorde ett impulsköp. Hon tror heller inte att 

humöret påverkar henne särskilt mycket, utan det handlar snarare om hon har tid eller 

inte. Hon säger att hon ibland handlar mer när hon är stressad, och är det erbjudanden 

om kundkvällar med 20 % rabatt kan hon gå dit – även om det inte betyder att hon 

handlar bara för att det är billigare. Hon tror generellt inte att ekonomin idag påverkar 

henne då hon påpekar sig ha en stabil ekonomi.  

  IMPULSKÖP I OLIKA ÅLDRAR 

När C får frågan varför hon tror yngre och äldre handlar olika säger hon att äldre 

förmodligen unnar sig på ett annat vid, exempelvis genom lite bättre mat eller SPA.  

Hon säger också att hon idag impulshandlar för njutning.  
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  5. RESULTAT & ANALYS    

I detta avsnitt redogörs resultatet av undersökningen. Materialet analyseras och 

utvärderas parallellt med det teoretiska ramverket, och utgår från studiens 

analysmodell (Tabell 1.).  

 

Tabell 1. 

  5.1 EXTERNA FAKTORER 

 5.1.1 SHOPPINGMILJÖ 

Flertalet av deltagarna påpekade att de hellre väljer att gå ifrån butiken än att prova 

något om det är för mycket folk och köer. Underhill (2006) beskriver hur människor, 

framförallt kvinnor, inte uppskattar att bli tillputtad av andra folk i butik. Detta kan 

vara lätt hänt när många personer vistas i trånga utrymmen. Efter att ha blivit tillputtad 

ett flertal gånger menar Underhill (2006) att kunder kan välja att gå därifrån istället för 

att handla.  

Vikten av utrymmet i butik kan inte nog poängteras och ur flera synvinklar är det 

synnerligen angeläget. Ett för litet utrymme kan få kunden att lämna butiken snabbare 

enligt deltagarna i min studie. Deltagarna menar att det krävs gott om utrymme för att 

de ska stanna längre i butiken, och inte uppleva den så kallade ”rumpnuddseffekten” 

vilken Underhill (2006) beskriver när konsumenter råkar putta till varandra i butiken.   

Ett slarvigt sortiment, eller stora rea-högar, var det ingen av deltagarna som sa sig 

nappa på. Produkterna skulle enligt deltagarna vara placerade synligt så att de slapp 

leta. Dessutom förväntades tydlig skyltning med ett lågt pris för varan. En respondent 

menade att det inte är priset i sig som är lockande, utan det viktiga är skyltningen. 
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Detta förklarades vidare med att det ibland är svårt att veta vad som är bra pris eller 

inte, men att skylten i sig kan locka. Hon påpekade även att det var exakt det som 

hände i hennes hjärna när hon fick syn på manipulationsbilden (Bild 1.). Detta kan 

liknas med den teori som Abratt och Goodey (1990) tog fram, om hur skyltning i butik 

är en avgörande faktor till impulsköp.  

Enligt tidigare påståenden (t.ex. Applebaum, 1951; Mattila & Wirtz, 2008) är 

kundservice en annan viktig extern aspekt för inköp, vilket deltagarna i denna studie 

sade vara mindre viktigt för impulsköp. Underhill (2004) trycker på vikten av att 

kunder inte vill bli påhoppade för tidigt i butiken, något som även deltagarna i denna 

studie påpekat.  

 5.1.2 ERBJUDANDEN 

I många sammanhang använder sig marknadsförare av tidspressade erbjudanden. Det 

kan vara i form av ”599 kr enbart mellan klockan 17,30–18,00”. Detta används för att 

locka kunden att snabbt ta ett beslut till inköp. Det anmärkningsvärda är att tidigare 

forskning påvisat att detta i de flesta fall inte alls leder till ökade impulsköp, utan att 

det tvärtom får kunden att känna sig brådskad. Istället för att annonsen ska vara 

uppmuntrande kan den uppfattas negativ och irriterande. (Godinho et al., 2016)  

Studiens deltagare nämnde att de blir överrösta med erbjudanden via mail, post och 

sms. Därför vet de att de inte behöver reagera på var enskilt erbjudande, oavsett 

tidspress, då det snart kommer ett nytt igen. Dock var svaren något varierande 

beträffande butik och online. Online nämndes att de påverkas mer av höga rabatter och 

fri frakt. Det talades om sådant som att de då måste leta efter ett behov att fylla, bara 

för att det är så bra erbjudande, och att de måste handla för den där summan där 

gränsen till fri frakt är. Att ha i åtanke är dock att dessa erbjudanden som det talas om 

här är mer av de slag att de inte är tidspressade på ett extremt vis. De flesta sådana 

erbjudanden gäller oftast en längre tid och därför måste det inte handlas på stört.  

När Bild 1. visades var det klänningen med röd prissättning som först 

uppmärksammandes av samtliga deltagare. Detta trots att det var samma klänning till 

samma pris men med skillnaden av en svart och en röd prislapp. Angående denna röda 

prissättning framkom att lockelsen var beroende på vad deltagarna var på för humör, 

men också vad för produkt de var ute efter att inhandla. De sa att vid köp av baskläder, 

så som linnen och t-shirtar, var de mer noga med pris än vid köp av ett par skor eller 
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en jacka. Någon sa dock att det är viktigt att titta hur mycket produkten är nedsatt för 

att se om den är värd att handla eller inte, och är den då inte nedsatt tillräckligt mycket 

leder det istället till irritation.  

Gällande erbjudanden i korgar vid kassan sa majoriteten av deltagarna att de sällan 

plockar på sig någon produkt där. Möjligen kunde det ske under stress när de glömt 

något som sedan ligger det vid kassan. Det sa att det är svårare att tacka nej när 

kassörskan erbjuder något vid kassan. 

 5.1.3 TILLGÄNGLIGHET 

Studiens deltagare förklarade att de impulshandlar mer i butik än online. Det som 

förklarades som anledning till detta var att det i butik ansågs pinsamt att stå i kassan 

och gå och lägga tillbaka saker för att det blev för dyrt. Online sa deltagarna att det är 

enklare att plocka i och ur varukorgen, och samtidigt se slutsumman före köpet. I 

kassan blippas allt istället in, kunden betalar och går sedan ut.  

Även om majoriteten förklarade sig göra fler impulsköp i butik, fanns det vissa som sa 

att de impulshandlar mer online. Faktorer till köp online var sådant som tillgänglighet, 

större utbud, bättre priser samt att det är öppet dygnet runt. De som förespråkade 

online nämnde också att det är bra att kunna få hem produkterna före betalning, via 

faktura. Samtliga hade någon gång beställt online, och alla tycktes angelägna om att 

jämföra produkter på nätet, men att det är lättare att strunta i att slutföra köpen på 

internet. Deltagarna nämnde att onlineköp också kunde bero på hur ivriga de var. 

Beställdes något online tog det ett tag innan beställningen kom hem, och då ansågs 

behovet eventuellt ha försvunnit.  

5.2 INTERNA FAKTORER 

5.2.1 EKONOMI  

Vissa har tidigare hävdat att en grundligt påverkande faktor till impulsköp är ekonomi 

(t.ex. Stern, 1962). Deltagarna sa dock att de impulshandlar både när de har lite eller 

mycket pengar.  

Det talades om att i yngre ålder är viktigt att vara trendig och att behovet för materiella 

ting är stort jämfört med senare i livet. Någon påpekade att det säkerligen inte är 

mindre impulshandling vid äldre ålder, men gällande andra saker som inte mäts som 
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impulsköp. Övervägande talade deltagarna om att efter 35 år är det förmodligen 

vanligt att unna sig på andra vis, som att gå på SPA, köpa mat av högre kvalitét eller 

resa. Det nämndes att ekonomin kan vara stadigare och de utgifter som finns är fasta 

och ändras inte särskilt mycket från månad till månad. Barnen är inte längre små och 

äntligen kan de unna sig själva. Det sa också att i äldre ålder planeras budgetar till 

olika saker, som till exempel renoveringar, något som yngre personer i hyresrätter inte 

tänker alls på.  

I yngre ålder nämndes sådant som att flytta hemifrån och få sitt första jobb och tjäna 

sina egna pengar. Det påpekades att det kan vara spännande att trotsa sina föräldrar 

som sagt att pengar är till för att sparas. Vidare i ålder, upp till ca. 35 år, sades det 

fortfarande vara viktigt att hänga med i modet och ta hand om sig, att ha ett fint yttre. 

En respondent påpekade att hon nu i äldre dagar inte behöver sitt yttre på samma vis 

längre; ”…jag behöver inte skapa mig en yta, för mitt inre blir min yta på ett annat 

sätt”.   

5.2.2 HUMÖR 

Tidigare forskning (tex. Rook & Gardners,1993; Sneath et al., 2009) har studerat hur 

olika humör påverkar konsumenter att impulshandla.  

Deltagarna var konfunderade över hur humör påverkar. Någon sa ”…gud vad tråkigt 

att handla när man är deprimerad!” och några av deltagarna höll med. Några andra 

deltagare sa sig impulshandla mer under sämre perioder i livet, när de vill muntra upp 

sig. En deltagare i gruppintervjun nämnde att hon ibland kan vara för deprimerad, och 

tänka så pass negativt att hon överhuvudtaget inte handlar. ”Den där toppen passar 

ändå inte mig” var enligt henne en vanlig tanke då ingenting känns bra. När hon 

nämnde detta var det flera de flera andra som höll med, och de verkade lättade att fler 

kände samma sak.  

Vidare sa deltagarna att stress inte påverkar dem att göra impulsköp. Likt ”Time 

Pressure Manipulation” (Godinho et. al., 2016) sades även generellt att traditionell 

stress ger negativ påverkan på impulsköp. En person sa att den största faktorn till att 

hon gör impulsköp eller inte är tid. Är hon stressad för att tiden inte räcker till blir det 

heller inga impulsköp. Även fler deltagare sa samma sak.  
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5.2.3 SÄLLSKAP 

Deltagarna berättade att olika sällskap påverkar dem olika. Det var någon deltagare 

som till och med sa att det finns vissa sällskap hon inte vågar gå på stan med efter en 

dålig lön. Detta för att hon i dessa fall handlar för mycket. Rook och Fisher (1995) 

beskrev att situationen i sig kan vara avgörande. I vissa sällskap kan det ibland inte 

lämpa sig att inhandla något, därför kan det köpet då utebli. Om en familjemedlem är 

med kan det handlas olika än om en vän är med (Lou, 2005).  

Under intervjuerna nämndes att deltagarna inte vill ha med varken man eller barn när 

de shoppar, utan föredrar en väninnas sällskap.   
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6. SLUTSATS 

Studiens syfte var att bidra med en ökad kunskap gällande vilka faktorer som kan 

påverka när svenska kvinnor impulshandlar. Här presenteras och jämförs resultatet 

med tidigare forskning för att besvara frågeställningar och syfte. Sedan avslutas med 

ett kort avsnitt gällande studiens trovärdighet, samt förslag till vidare forskning. 

Samtliga deltagare definierade impulsköp som impulsiva inköp, utan eftertanke. De 

kunde inte helt förstå att impulsköp också kan vara planerade sedan tidigare, och 

därför kan slutsatsen dras att konsumenten inte alltid är medveten om sina impulsköp. 

Majoriteten av deltagare sa också att de impulshandlar för njutning och inte nytta. 

Detta stämmer också överens med tidigare påståenden att kvinnor ofta impulshandlar 

för njutning och självkänsla (Rook & Hook, 1985; Dittmar, Beattie & Friese, 1995; 

Underhill 2006). 

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA 

Redan 1964 skrev Cox om shoppingmiljöns inflytande till inköp, något som enligt 

denna studie kan sägas vara a och o. Även Lindstrom (2009) har tidigare påpekat 

vikten av shoppingmiljön. Han menar också att visning av produkter är angelägen, 

vilket också denna studie överensstämmer med. Det framkom nämligen att 

skyltningen kan vara viktigare än priset, likaså hur produkten är placerad. Om den 

skyltas på rätt vis, och har ett lockande pris, kan ett behov enklare skapas och 

impulsköp kan då äga rum. Konsumenten vet nämligen inte alltid vad som är ett ”bra” 

pris, men skylten bevisas genom denna studie kunna få dem att handla ändå. Med detta 

kan påvisas hur viktig både shopping- och marknadsföringsmiljön är.  

Butikens utformning har påvisats som ytterst viktig, främst gällande utrymme. 

”Rumpnuddseffekten” (Underhill, 2006) kan förstöra både snygga skyltningar och 

låga priser. Ingen av deltagarna sa sig varken gilla trånga utrymmen eller stökiga 

butiker. De nämndes också att kundservice, som tidigare påvisats påverkande för 

impulsköp (t.ex. Applebaum, 1951; Mattila & Wirtz, 2008), var av mindre vikt. Detta 

ansågs viktigare vid dyrare och planerade inköp. Dock måste personalen finnas 

tillgänglig och inte vara arrogant.  
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Shoppingmiljön kan inte nog understrykas vara påverkande till impulsköp av denna 

studie, likväl som tidigare forskning (t.ex. Goodey, 1990; Youn & Faber, 2000; 

Muruganantham & Bhakat, 2013).  

Deltagarna sa sig påverkas av röda priser, vilket är en variant av erbjudande. De 

beskrev att rött pris associeras med billigt, och detta påpekar hur kunder kan 

manipuleras. I studien påvisas också att vid tillräckligt bra erbjudanden kan behov 

visualiseras fram, och erbjudanden kan därför beträffas högst angenämt. Detta kan 

sammankopplas med Sterns tredje kategori av impulsköp, Suggestion Impulse Buying.  

Tidspressade erbjudanden, ”Time Pressure Manipulation”, har påvisats kunna leda till 

negativ lust för impulsköp, tvärtom vad som är tänkt. Detta överensstämmer med det 

som Godinho et al. (2016) påstått, och bör tas i akt eftersom erbjudanden visats kunna 

visualisera fram behov som ökar impulsköp.  

Gällande sällskap, som både Underhill (2006) och Lou (2005) påpekat, framkom hög 

igenkänningsfaktor bland deltagarna. Totalt sju av nio deltagare sa att de handlar mer 

med väninnor, och enbart en av kvinnorna sa att det gjorde detsamma om hennes man 

var med och shoppade eller inte. Resterande ville absolut inte ha med 

familjemedlemmar när de handlade. Speciellt inte barn, även om det framkom att det 

var beroende på barnens ålder. Beträffande sällskap kan denna studie instämma med 

Underhills (2006) påpekande att en kvinna i sällskap av en väninna stannar längre i 

butik.  

Under faktorn ekonomi framkom att ålder kan påverka. Då enbart tre av deltagarna i 

studien var över 35 år är det dock svårt att bekräfta huruvida Wood (1998) och 

Bellengers et al. (1978, refererad i Kacen & Lee, 2002) påståenden, om hur shopping 

avtar efter 35 år, stämmer. Deltagarna nämnde att det prioriteras olika under olika 

stadier i livet, men att ekonomi i sig inte är särskilt avgörande för impulsköp.  

En ny aspekt som framkom var vikten av merförsäljning vid kassan. Detta är inte 

något som påträffats vid sökning av tidigare forskning. Deltagarna påpekade nämligen 

att det är svårt att tacka nej till kassapersonalen. Det koncept som många butiker idag 

har framför kassan med ”bra-ha-produkter” kan därför sägas vara speciellt betydande 

om kassörskan påpekar att det är extrapris på till exempel strumpor som ibland är 

placerade där. 
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FAKTORER SOM EJ KAN BEKFRÄTAS PÅVERKANDE 

Jämfört med vad Rook och Gardner (1993) skrev om hur viktig tillgängligheten är 

håller inte denna studies resultat med. Dock kan det också vara så att idag, jämfört 

med när de utförde sin undersökning, har synsättet förändrats. Min uppfattning är att 

människan idag är mer bortskämd med en allt större tillgänglighet till shopping, som 

är omedveten och tas förgivet. Generellt har påvisats att butiker än så länge inte hotas 

av e-handeln särskilt mycket, då majoriteten fortfarande impulshandlar mer i 

traditionella butiker. Lättillgänglighet av faktura visade sig kunna vara positivt online, 

även om det enligt deltagarna inte var avgörande. Tillgänglighet till shopping överlag 

verkade inte deltagarna vara medvetna om, däremot att det finns mer valmöjligheter 

online.  

I denna studie visade det sig att ekonomin spelar mindre roll vid impulsköp. Fåtal fler 

deltagare förklarade sig impulshandla mer när de har mer pengar, men det fanns också 

de som sa att det är när de är lite pengar på kontot som det största begäret av 

impulsköp dyker upp. Att påpeka är dock att det visade sig vara viktigt med ett lågt 

pris, oavsett ekonomi. Eftersom de studier som tidigare påpekat ekonomins betydelse 

gällande impulsköp är relativt gamla (tex. Stern 1962), kan det betyda att detta har 

förändrats. En tanke av mig är att det idag finns ett stort utbud, med både låga och 

höga priser, som i sin tur kan göra att alla väljer om de vill köpa en billig eller en dyr 

variant av en specifik produkt. Är då ekonomin ”låg” finns fortfarande möjlighet att 

impulshandla billiga ting.  

Deltagarna sa sig göra impulsköp både när de var glada och ledsna. Det var någon som 

sa att hon inte alls handlar när hon är ledsen, men det framkom överlag inget tydligt 

mönster av vilket humör som var vanligast vid impulsköp. Möjligen föredrog fler 

deltagare ett glatt humör, men för få för att bekräfta. Flera tidigare studier har kommit 

med resultat i motsats till varandra (tex. Sneath et al., 2009; Rook, 1987; Rook & 

Gardner, 1993), vilket kan betyda att det inte finns ett speciellt humör som påverkar 

hur någon impulshandlar. Detta överensstämmer också med Youn och Fabers (2000) 

studie om hur olika humör påverkar till impulsköp, och att impulsköp snarare kan 

handla om människans personlighetsdrag.  

Sammanfattningsvis var det tre faktorer ur studiens analysmodell som kunde påvisas 

vara påverkande vid impulsköp. Dessa är shoppingmiljö, erbjudande och sällskap. 
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Även merförsäljning och ålder har påvisats kunna vara betydande för impulsköp. 

Humör, tillgänglighet och ekonomi kan här inte bekräftas som påverkande.   

 6.1 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

En studies trovärdighet, eller kvalitet, kan bedömas på olika vis, till exempel utefter 

validitet och reliabilitet. Validitet behandlar i vilken utsträckning det som verkligen 

undersökt överensstämmer med det som avsågs undersökas, medan reliabilitet 

fokuserar på hur det har mätts. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2014)  

Vid diskussion av validitet dyker inte sällan ordet generalitet upp, vilket betyder 

huruvida studiens resultat går att generalisera till en större population. (Lagin. M, 

personlig kommunikation, 17 februari 2016) Reliabiliteten beskriver istället hur 

undersökningen utförts, och om rätt metod använts (Elbe. J, personlig kommunikation, 

5 februari 2016). Den innefattar också replikering, som betyder att studien ska gå att 

utföra på samma vis flera gånger, av olika forskare, men ändå få lika resultat. (Lagin. 

M, personlig kommunikation, 17 februari 2016) 

VALIDITET 

Studiens syfte var: ”Att bidra med en ökad kunskap gällande vilka faktorer som kan 

påverka när svenska kvinnor impulshandlar”. Det som avsågs mätas var vilka faktorer 

som påverkar svenska kvinnor att impulshandla. Eftersom kvinnor har undersökts, och 

resultat har framkommit gällande vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor 

impulshandlar, kan det som avsågs mätas också sägas ha mätts. För att kunna 

generalisera det som framkommit genom studien kan dock vidare forskning behövas, 

något som fått avgränsas på grund av tidsaspekten.    

RELIABILITET 

Då denna studie syftade till ökad kunskap ansågs en kvalitativ metod som lämplig. Då 

ingen ny avvikande information framkom under den sista intervjun kan studien också 

anses tillförlitlig, trots få deltagare, och resultatet bör därför kunna replikeras.  

Studien har utförts med noggrannhet och med god förståelse inom ämnet genom 

tidigare forskning. Dessutom testades studiens intervjufrågor i förväg för att 

missförstånd skulle undvikas. Något att påpeka är att deltagarna enbart var bosatta i 

Dalarna, och därför kan resultat möjligen skilja sig åt mellan andra delar av Sverige. 

Dock hade deltagarna olika geografiska bakgrund, vilket var ett strategiskt val som 
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nämnt i metodkapitlet. Kritik av vald metod kan vara att intervjuerna var få och att de 

bestod av både enskilda intervjuer och gruppintervju. Dock behöver inte detta vara 

negativt utan istället ge en djupare inblick och förståelse (Alvehus, 2013).  

Det bör också förtydligas att intervjuerna inte utfördes på samma plats, vilket enligt 

Trost (2001) är en förutsättning för ett tillförlitligt resultat. Han menar att den rådande 

situationen i sig kan påverka och därför bör vara samma för samtliga deltagare. Dock 

var det nödvändigt att anpassa denna studie efter deltagarna likväl som när, samt var, 

dessa kunde intervjuas. Något som kan tilläggas är också att det är viktigt att komma 

ihåg att inga intervjuer är naturliga, och att de intervjuade därför kan bete sig 

annorlunda än vad de i normala fall gör (Alvehus, 2013). Jag märkte dock inte att detta 

gav skillnad i det som framkom under intervjuerna, utan deltagarna svarade relativt 

lika oberoende på rådande situation. Ytterligare något som skulle kunna påverka 

studiens kvalitet är min egen erfarenhet av att intervjua, som inte är särskilt stor, även 

om jag utfört ett par tidigare under min studietid.  

 6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Då erbjudanden påvisades kunna visualisera fram ett behov föreslås vidare forskning 

kring detta. Erbjudanden finns i många former så som till exempel mail, post, sms, 

affischer och i butik. Genom att ta reda på hur kunderna vill bli förmedlade kan 

marknadsföringen förbättras och anpassas, och på detta vis leda till ökade impulsköp. 

Eftersom det framkommit att det är flera faktorer i kombination som påverkar kunden, 

är det av fördel att undersöka vad som är det vinnande konceptet.  

Inom området kan behandlas sådant som vilka marknadsföringskanaler konsumenten 

föredrar, samt utformande av erbjudande i butik. Genom rätt marknadsföringskanaler 

kan konsumenter lockas att tillbringa en större del av sin dyrbara tid i butik - och den 

tid konsumenter tillbringar i butik är a och o. 
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APPENDIX 

  BILAGA 1. – INTERVJUGUIDE 

1. Vilken av klänningarna lockar mest? (Bild 1.) 

2. Vad tänker du/ni på när ni hör ordet impulsköp? 

3. Vad påverkar impulsköp i butik respektive online? 

4. Anser du/ni dig/er handla olika i beroende på sällskap? 

5. Vilket humör tror du/ni gynnar impulsköp mest?   

6. Hur påverkas du/ni av stress vid impulsköp?  

7. Vilken påverkan har din/er ekonomi på impulsköp? 

8. Varför tror du/ni att impulsköp ser annorlunda ut i olika åldrar? 

9. Handlar du/ni för nytta eller njutning? 

Observera att frågeställningarna anpassades efter situation och ställdes därför inte i 

samma ordning eller med exakt lika utformning under intervjuerna. Notera också att 

det enbart är ”teman” och följdfrågor har även dem ställts beroende på svar och 

situation. De två första frågorna ställdes främst för att öppna samtalsämnet.  

 


