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Sammanfattning 
 
Hur vi upplever ett besök i en butik påverkas av en mängd olika faktorer. En av 
faktorerna är andra konsumenter som finns runt omkring oss i butiksmiljön. Att 
shoppa innebär inte enbart att man går och köper en produkt, att shoppa är lika 
mycket en upplevelse. Att shoppa kan fungera som avkoppling, ett nöje eller rent av 
ett sätt att fly vardagen för en stunds rekreation. Shopping är även ett sätt för 
konsumenter att uppleva sociala möten av olika slag.  
 
Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv belysa varför konsumenter 
shoppar, vilka motiv som kan ligga bakom att konsumenter interagerar med andra 
konsumenter och hur detta i sin tur påverkar den totala shoppingupplevelsen. För att 
uppnå syftet med uppsatsen så har en kvalitativ studie genomförts. Studien har bestått 
av observationer i butiksmiljöer samt djupintervjuer med tio respondenter från olika 
åldersgrupper, samtliga över 18 år och boende i Stockholm.  
 
Intervjuerna visar att de allra flesta av respondenterna ser shopping som en upplevelse 
utöver själva transaktionen av en produkt eller en tjänst. Det handlar om att uppleva 
en butiksmiljö och om att träffa andra människor. Det framkom att shopping ofta 
handlar om att ha en trevlig stund eller komma ut och träffa folk.  
 
Andra konsumenter skulle kunna ses som en social faktor i den fysiska butiksmiljön. 
Social interaktion mellan konsumenter i är något som förekommer i de flesta 
butiksmiljöer och påverkar den totala shoppingupplevelsen. Anledningen till att 
konsumenter tak kontakt med varandra i butiker går att finna i att det finns sociala 
och praktiska behov. Det finns behov hos vissa människor att prata och bli sedda av 
andra. Andra tar kontakt av praktiska skäl om de känner sig osäkra inför ett köp eller 
söker information. Hur den fysiska miljön är utformad kan påverka i hur stor 
utsträckning interaktion mellan konsumenter förekommer. Det har även visat sig att 
förekomsten av interaktionen är beroende av sammansättningen av konsumenter som 
är närvarande och orsaken till att de är där.  
 
Interaktion mellan konsumenter kan tillgodose såväl sociala som praktiska behov. 
Behov som uppfylls leder till en känsla av tillfredsställelse, det kan handla om en 
ökad känsla av bekräftelse, samhörighet eller nytta av information. Negativa effekter 
förekommer också i form av att konsumenter kan störas av andra konsumenter och 
även känna att de inte vill förknippas med dem.  
 
Social interaktion mellan konsumenter är en viktig del av shoppingupplevelsen, den 
är en orsak till att vi shoppar och en avgörande ingrediens i hur vi upplever helheten 
av ett besök i en butik. Detta tyder på en bild av att konsumtion i butiker inte 
uteslutande handlar om att köpa saker eller uppleva butiksatmosfären, utan även att 
känna närvaron av och interagera med andra konsumenter. Detta har slutligen lett oss 
fram till en ny dimension av shopping: social konsumtion. Social konsumtion sätter 
begreppet shopping i ett nytt perspektiv, där det som konsumeras ligger i gränslandet 
mellan vad butiker erbjuder och vad andra konsumenter tillför en shoppare.  
 
Nyckelord: Social interaktion, Shopping, Konsumentbeteende, Customer-to-
Customer Interactions, shopping upplevelse.  
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 
Alla människor är konsumenter och shoppar i en eller annan form. I dagens samhälle 
diskuteras ofta hur konsumtion och shopping förändrades i och med Internet-handelns 
intåg på 1990-talet. Vi kände dock initialt att e-handel är ett ämne som behandlats i 
ett stort antal uppsatser och vi ansåg att det inte är lika intressant som det kanske var 
för fem tio år sedan. Vi valde därför att ta ett steg tillbaka och se på det traditionella 
sättet att shoppa, att handla i butiker.  
 
En del människor föredrar att shoppa på tider då de vet att det är mindre människor på 
stan och andra föredrar att göra det under de tider som det är mycket folk i butikerna. 
En del människor ser det som ett nöje att flanera omkring bland olika butiker för att 
titta på folk. En del människor tar till och med kontakt med andra konsumenter för att 
fråga om råd eller bara utbyta några meningar. Det finns många olika motiv för 
konsumenter att interagera med varandra i en butiksmiljö och idag händer det att 
butikerna själva skapar olika typer av events för att främja denna typ socialisering.  
 
Det finns flera exempel på butiker som vill locka kunder till sig genom att erbjuda 
möjligheter till interaktion med andra människor. Akademibokhandeln på 
Regeringsgatan i Stockholm har ett kafé inne i butiken och butikskedjan Granit som 
säljer inredningsprodukter har en ekologisk espressobar i sina butiker. Det finns även 
bokhandlar som har en vinbar i butiken där kunder kan ta ett glas vin och prata om 
böcker. Dessa butiksattribut kan ses som fysisk interiör, men kan även betraktas som 
en plats som uppmuntrar till social interaktion. Butikens fysiska attribut är viktiga för 
konsumentens upplevelse vilket bland annat beskrivits av Paulins et al. (2003).  
Tankar om butiker, inredning, atmosfär och social interaktion ledde så småningom till 
att vi valde att gräva djupare i ämnet shopping i butiker sett ur konsumentens 
perspektiv. 

1.2 Problemdiskussion 
Tauber (1972) reflekterar över vilka motiv som finns till att konsumenter shoppar 
överhuvudtaget. Tauber beskriver människors motiv för shopping som en funktion av 
flera variabler, varav vissa är helt orelaterade till ett faktiskt köp av en produkt. Det 
finns många motiv till att shoppa och det är även viktigt att påpeka att shopping inte 
nödvändigtvis är synonymt med att en transaktion, det vill säga ett köp av en produkt, 
äger rum. 
 
Shopping kan lika mycket handla om upplevelsen ”att shoppa” i sig, vilket bland 
annat brukar kallas för recreational shopping (Bloch et al. 1994; Boedeker, 1997; 
Frostling-Henningsson, 2003). Recreational shopping är enligt Frostling-Henningsson 
(2003) en emotionell sida av shopping som inte nödvändigtvis har med köp av 
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produkter att göra. Även Tauber (1972) beskriver att shopping kan erbjuda en 
möjlighet till att komma bort från de vardagliga rutinerna och fungera som en stunds 
rekreation. Shopping som begrepp kan med andra ord tolkas på olika sätt. Det kan 
både vara ett sätt att skaffa produkter och tjänster eller ett sätt att hitta avkoppling 
från vardagen, en slags verklighetsflykt. Shopping kan även vara ett sätt för 
konsumenter att uppleva sociala möten av olika slag, det kan skapa tillfällen att träffa 
nya bekantskaper eller att träffa folk från det motsatta könet (Tauber, 1972). Dessa 
fenomen är högst aktuella idag, då butiker och varuhus är mötesplatser för 
konsumenter. Denna sociala interaktion är dock inte enbart spontant förkommande 
dvs. att en grupp människor råkar befinna sig på samma plats, utan förekommer även 
i form av att butiker arrangerar möten i form av till exempel singel-shopping, 
klubbkvällar och andra events som i vissa fall till och med kräver en personlig 
inbjudan.  
 
Som konsumenter påverkas vi av ett stort antal faktorer när vi besöker en butik. 
Forskning vi tagit del av visar att vi påverkas genom våra sinnen av butikens miljö 
och atmosfär. I dessa sammanhang talas det ofta om design av butiksmiljö och 
butiksatmosfär med fokus på fysiska faktorer såsom val av färg, ljussättning, dofter 
och musik samt hur dessa kan påverka konsumenters upplevelser. Butiker kan 
därigenom skapa konkurrensfördelar mot konkurrenter som säljer samma eller 
liknande produkter. Kotler (1974) kallar detta för atmospherics och definitionen av 
detta begrepp är att medvetet designa ett utrymme (en butik) för att skapa vissa 
emotionella effekter hos konsumenter. Något som inte berörs i denna teori är dock hur 
vi som konsumenter upplever interaktionen med andra individer i butiken. Kan det 
vara så att andra människors närvaro i en butiksmiljö också är en viktig faktor som 
påverkar hur vi upplever ett besök i en butik?  
 
Det finns idag relativt mycket skrivet om ”store patronage” (Tauber, 1972) dvs. 
varför folk väljer att handla just där de handlar. Andra forskare menar att det samlats 
mycket kunskap om hur konsumenter väljer butik utifrån deras preferenser när det 
gäller butiksattribut men det finns väldigt lite kunskap om vad det är som formar 
dessa preferenser (Erdem et al. 1999). Dessa idéer fokuserar ofta på hur olika typer av 
fysiska butiksattribut påverkar konsumenters upplevelse, köplust och val av butik. 
Martin & Pranter (1989, s.13) var bland de första som uppmärksammade en annan 
viktig aspekt på följande sätt:  
 

”Marketing literature to date has acknowledged the importance of 
customer relations, but the predominant concern has focused upon the 
relationship between the customer and the employee or between the 
customer and the business entity. Such a limited focus ignores the 
relationship between customers and other customers” 

 
Martin & Pranter beskriver även att customer-to-customer relationer är viktigast när 
konsumenter är fysiskt nära varandra, till exempel i en butik. Detta eftersom det är då 
det är mest troligt att interaktion uppstår (Ibid. s.13). 
 
Tidigare forskning visar att många människor har ett starkt behov av social 
interaktion som en del av deras shoppingupplevelse (Barlow et al. 2004). Detta 
innefattar verbal och icke verbal interaktion både i form av konsument-konsument 
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och i form av konsument-butikspersonal möten. Att konsumenter har sociala motiv 
till shopping har bland annat beskrivits av Dholakia (1999) och Lunt & Livingstone 
(1992). Harris et al. (2000) menar att möjligheten för konsumenten att blanda sig och 
interagera med andra i butiken (såväl andra kunder som anställda) är något som ofta 
värdesätts högt hos konsumenterna.  
 
Social interaktion mellan konsumenter uppstår förstås inte bara på grund av 
konsumenters behov av att socialt interagera i sig. Frostling-Henningsson beskriver 
rationell shopping med som en aktivitet som är nödvändig, rationell, planerad, 
effektivitetsmaximerande och rutinmässig. Shopping kan alltså ses som ett slags 
nyttomaximerande arbete, men även om motiven bakom denna typ av shopping i 
förhållande till den shopping som motiveras av ett sökande efter sociala kontakter, så 
innebär den rationella shoppingen även att konsumenter möts och interagerar med 
andra konsumenter i butiksmiljöer. 
 
Davies et al. (1999) menar att en orsak till att konsumenter talar med varandra kan 
vara att konsumenter upplever att de kan minska risken i ett high involvement köp. 
Även Martin (1996) stödjer detta resonemang, han menar att konsumenter tjänar på 
interaktionen med andra konsumenter eftersom detta kan leda till ett ökat 
informationsutbyte, vilket är fördelaktigt. Harris et al. (1997) menar att det finns en 
trovärdighetsaspekt i relationen till andra konsumenter, de menar att tillförlitligheten 
hos andra konsumenter kan vara större än hos exempel till en butiksanställd, vilket i 
sin tur kan påverka tillfredsställelsen i en shoppingupplevelse. 
 
Det fält inom konsumentbeteende som denna uppsats handlar om är hur konsumenter 
interagerar med andra konsumenter i butiksmiljöer och hur denna interaktion 
påverkar konsumentens totala shoppingupplevelse. Forskning har bedrivits på detta 
område av bland andra Martin & Pranter (1989), Bloch et al. (1994), McGrath & 
Otnes (1995), Baron et al. (1996), Martin (1996), Harris et al. (1997), Grove & Fisk 
(1997), Davies et al. (1999), Harris et al. (2000), Butcher et al. (2002), Moore et al. 
(2005). Vi har valt att fokusera denna uppsats på ett specifikt område inom denna 
forskning som går under benämningen CCI (customer-to-customer interactions). CCI 
handlar om hur konsumenter interagerar med varandra i butiker och servicemiljöer. 
Detta har lett oss till problemformuleringen nedan. 

1.3 Problemformulering 
Hur upplever konsumenter social interaktion med andra konsumenter i butiksmiljöer 
och hur påverkar denna interaktion deras shoppingupplevelse?  

1.4 Syfte 
Syftet är att belysa vilka motiv konsumenter har till att shoppa och att interagera med 
andra konsumenter i butiker, samt hur de upplever att interaktion med andra 
konsumenter i butiker påverkar den totala shoppingupplevelsen. 
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1.5 Perspektiv och avgränsningar 

1.5.1 Ett konsumentperspektiv 

Vi har valt att utgå från ett konsumentperspektiv. Anledningen till detta är att vi 
finner det intressant att undersöka hur konsumenterna själva upplever social 
interaktion med andra konsumenter i butiken. Vi har även valt att avgränsa oss till 
butiker med en fysisk miljö, vi avser således inte inkludera webb eller 
postorderhandel i undersökningen.  

1.5.2 Teoretiska avgränsningar 

Eftersom uppsatsen till stor del handlar om konsumenters beteende och upplevelser, 
kan det vara lockande att försöka förklara dessa genom personlighetspsykologiska 
teorier. Vi har dock valt att inte använda oss av dessa, främst eftersom psykologiska 
modeller och teorier skulle ge en alltför klinisk bild av konsumtion där det finns en 
direkt koppling mellan orsak och verkan som ofta förklaras rationellt. Vi ser 
konsumentbeteende som ett betydligt mer komplext ämne som inte enbart kan 
förklaras av rationella, psykologiska modeller.  
 
Vad det gäller interaktion mellan konsumenter i butiksmiljö så avgränsar vi detta med 
att avse interaktion mellan främlingar. Medföljande vänner anser vi inte tillhöra 
denna grupp. Interaktionen mellan butikspersonal och konsument kommer att beröras 
men är ej det primära forskningsområdet. 

1.5.3 Definition av begrepp  

Social interaktion 
Social interaction kan definieras som: A situation where the behaviours of one actor 
are conscioulsy reorganized by, and influence the behaviour of, an other actor and 
vice versa (Turner 1988, s.13-14) 
 
Socialisering  
Socialisering har vi valt att definiera som en kommunikationsprocess där människor 
utbyter information och erfarenheter. Jeffmar (1987, s.83) beskriver det som en social 
inlärningsprocess i vilken en individ anpassar sig till sin sociala omgivning.  
 
Atmospherics  
Atmospherics beskrivs av Kotler (1974, s.50) som ett sätt att medvetet designa ett 
utrymme (en butik) för att skapa vissa emotionella effekter hos konsumenter. Kotler 
menar att det är med hjälp av fysiska attribut såsom färg, form, ljud och ljus som 
denna effekt kan uppnås. 
 
Konsument och kund 
När vi i denna uppsats använder begreppet konsument innefattar det även ordet kund. 
Om vi till exempel diskuterar fenomenet CCI (customer-to-customer interactions), så 
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använder vi ordet konsument då vi talar om en ”customer”. Meningen med detta är att 
vi vill vara konsekventa i hela uppsatsen med de begrepp vi använder. Även om till 
exempel ordet customer direkt översatt betyder kund kommer vi i alla sammanhang 
använda det svenska begreppet konsument för att undvika inkonsekvens och 
förvirring hos läsaren. Frostling-Henningsson (2003, s.31) menar att begreppet kund 
innefattar även relationer mellan företag. Ett företag kan vara en kund till ett företag, 
men ett företag är inte en konsument. 
 
CCI (Customer-to-Customer-Interactions) 
CCI är enkelt förklarat verbal och icke verbal kommunikation mellan konsumenter i 
en butiksmiljö (Moore et al. 2005). Eftersom customer-to-customer-interactions är ett 
centralt begrepp i denna uppsats kommer det att användas frekvent. För enkelhetens 
skull kommer vi därför endast att använda förkortningen ”CCI”. 
 
OOP (Observable Oral Participation)  
OOP kan beskrivas som verbal kommunikation mellan människor i en butik (Baron et 
al. 1996; Harris et al. 1997; Davies et al. 1999). OOP delas upp i två skilda spår: 
OOP1 och OOP2. OOP1 är den verbala kommunikation som finns mellan en 
konsument och en butiksanställd medan OOP2 endast innefattar verbal 
kommunikation mellan konsumenter. Dessa definitioner har tagits fram i 
forskningsrapporter om konsumenters interaktion i butik och har efter publikation i 
vetenskapliga tidskrifter blivit vetenskapligt erkända begrepp inom 
konsumentbeteendeforskning. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapssyn 
Att forska innebär att man samlar in, producerar och förmedlar kunskap om vår 
gemensamma värld.  Inom samhällsvetenskapen innebär det att man skapar kunskap 
om samhället och de relationer som existerar emellan människor (Svenning, 1999). 
Vi har valt att undersöka hur människor upplever ett visst fenomen, det handlar om 
känslor och upplevelser som ofta kan vara svåra att beskriva och som man inte alltid 
själv kanske reflekterar över. Känslor och upplevelser kan även vara svåra för oss 
som forskare att få en insikt i. När en undersökning syftar till att mäta existentiella 
dimensioner i form av känslor som ångest eller glädje, anses de i praktiken vara 
omätbara. Med hermeneutiken kan vi försöka att omvandla dessa känslor till kunskap 
genom att använda oss av tolkningar. Vi anser att detta är ett lämpligt sätt angripa det 
problem som ligger till grund för uppsatsen, ett sätt att skapa en ökad förståelse på. 
 
Tolkning är det första momentet. Ödman (2004) beskriver tolkning som en akt 
varigenom jag inför mig själv och andra presenterar min förståelse. Tolkningen är ett 
sätt att översätta våra undersökningsresultat till innebörder och betydelser. 
 
Vi kommer att med vår förförståelse som utgångspunkt, hitta mening och betydelse i 
vad våra intervjuobjekt sagt i vår undersökning. Vår tolkning av intervjuobjektens 
uttalanden belyser kärnan i vår empiri från vilken vi sedan kommer att bygga vår 
analys och slutsats på. 
 
Förståelsen är enligt Ödman (2004) ”ett moment av insikt” som inträffar när vi finner 
lösningen på ett fenomen som vi undersöker. Det finns även skillnader mellan ytlig 
och djupgående förståelse. Ytlig förståelse kan betyda att vi ”kan begripa, fatta något”, 
men med den mer djupgående förståelsen förstår vi ett fenomen så att vår existens 
förändras av den. Den mer djupgående förståelsen brukar kallas för hermeneutisk 
förståelse. 
 
Förförståelse handlar inom hermeneutiken om att vi alltid förstår något mot bakgrund 
av vissa förutsättningar. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst, förförståelsen är 
de erfarenheter och tankesätt vi har med oss sedan tidigare. Dessa erfarenheter 
påverkar hur vi tolkar och förstår de fenomen vi undersöker. När vi tolkar ett 
fenomen kan resultatet bli att vi ändrar vår förförståelse om det vi undersöker. 
Förförståelsen är den plattform vi står på när vi inleder vår underökning (Gilje & 
Grimen, 1992).  
 
Förklaringar är det sista momentet. Tolkningar innehåller ofta förklaringar eller 
bygger på dem. Här finns något som man skulle kunna beskriva som ett ömsesidigt 
beroende eftersom förklaringar ofta krävs för att en tolkning skall accepteras och för 
att kunna förklara måste vi i sin tur förstå (Ödman, 2004). 
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2.2 Förförståelse 
Vi som författare till uppsatsen har själva en förförståelse kring det valda ämnet. Vi är 
själva konsumenter och har egna upplevelser från olika händelser i butiksmiljöer. 
Innan denna uppsats påbörjades kände vi till ungefär lika mycket kring problemet 
som en genomsnittlig konsument. Kunskaperna har ökat i takt med att vi arbetat oss 
fram genom de teorier vi funnit kring forskningsområdet. Det bör dock tilläggas att vi 
är präglade av vår marknadsekonomiska utbildning och att vi läst kurser i 
konsumentbeteende, vilket givetvis färgar vad vi uppfattar som allmän kännedom. 
 
När vi påbörjade arbetet med att kartlägga forskningsområdet utgick vi till stor del 
från våra egna erfarenheter och upplevelser. Vi visste att andra konsumenter på något 
sätt påverkar oss i butiken och att det kunde ge oss både positiva och negativa intryck. 
Vi trodde även att helhetsupplevelsen i en butik kunde påverkas av interaktionen med 
andra konsumenter. Vi hade även förställt oss att den upplevda effekten av social 
interaktion skulle variera från person till person och att de flesta egentligen inte ens 
tänker på att det förekommer. Dessutom hade vi förväntat oss att kunna se skillnader i 
hur benägna människor från olika åldersgrupper är att ta kontakt med varandra och att 
motiven till att ta kontakt kunde skilja sig. Det bör även tilläggas att eftersom vi är 
uppväxta och bor i Stockholm, Sverige, så är vi präglade av den kultur som omger oss. 
Detta påverkar givetvis hur vi uppfattar fenomen och vad vi uppfattar som normativt 
beteende hos människor i det samhälle vi lever i. 

2.3 Val av metod 
Valet av metod är beroende av hur problemområdet och syftet ser ut. Vårt mål är att 
undersöka och skapa en förståelse för ur konsumenter upplever social interaktion. För 
att få ett djup i denna undersökning anser vi att kvalitativ metod lämpar sig bättre en 
kvantitativ.  
 
En kvalitativ metod erbjuder en djupare förståelse för underliggande orsaker till olika 
tankar och känslor. Drivkrafterna bakom ett visst resonemang kan vara till exempel 
känslor och dessa kan vara svåra att få fram med en renodlad kvantitativ metod. Den 
övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera. Med hjälp av 
exemplen kan forskaren sedan dra mer eller mindre långtgående slutsatser (Svenning, 
1999). 
 
För att skapa en översiktlig bild av det valda problemområdet genomfördes initialt ett 
antal observationsstudier i olika butiksmiljöer. Syftet med detta var att undersöka och 
skapa oss en uppfattning huruvida social interaktion mellan konsumenter förekommer 
och hur den yttrar sig. 
 
Vi kommer att genomföra ett antal kvalitativa djupintervjuer på individer i vår valda 
målgrupp och utifrån vår förförståelse med en hermeneutisk ansats tolka resultaten. 
En kvalitativ metod ger oss möjligheten att nå djupare in på hur respondenterna 
resonerar och sedan göra tolkningar av vad de berättat. Då vi valt att utgå från ett 
konsumentperspektiv så lämpar det sig väl att göra djupintervjuer med just dessa. De 
resultat vi kan förvänta oss att få ut av intervjuerna kommer till stor del att bestå av 
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upplevelser och känslor som ej är kvantifierbara, en kvantitativ metod skulle därför 
inte vara användbar för att uppnå vårt syfte med undersökningen. Vi vill skapa 
förståelse för hur konsumenter upplever social interaktion i en butiksmiljö. Enligt 
Svenning (1999) kan man skapa aggregerad kunskap utifrån individuella 
svarsfrekvenser i en undersökning, medan de kvalitativa kan skapa sociologiska data 
utifrån sociala samspel och interaktionsprocesser. Vi anser utifrån Svennings 
resonemang att kvalitativa studier är mest lämpade utifrån den forskningsfråga vi valt 
att utgå ifrån.  
 
Christensen et al. (2001) lyfter fram fyra aspekter som kan vara till hjälp när man 
skall bedöma om intervjuer är användbara som insamlingsteknik av empiri. De fyra 
aspekterna är undersökningens problem och syfte, den personliga kontakten, 
frågornas natur och tidsaspekten. Eftersom vi vill lyfta fram och identifiera 
konsumenters upplevelser och känslor kring social interaktion så anser vi att den 
första av Christensens aspekter (som också är av störst vikt) talar för att intervjuer är 
lämpligt att använda. Den personliga kontakten och frågornas natur talar även de för 
att intervjuer är lämpliga att använda. Det är ett komplext område, frågor kan behöva 
varieras och svaren följas upp för att hålla fokus på det problemområde uppsatsen 
behandlar. Intervjuer anses vara något lättare och snabbare att arrangera och 
koordinera än exempelvis enkäter, detta innebär att mer tid och arbete kan användas 
till själva analysen.   
 
Informationen vi samlar på oss genom de intervjuer som genomförs kommer sedan att 
behandlas enligt den hermeneutiska process vi tidigare beskrev. Vi studerar empirin 
genom den enskilda konsumentens upplevelser och erfarenheter för att sedan 
kombinera detta med teorier. De enskilda konsumenternas upplevelser kan ses som 
delar i en större kontext. När dessa delar tolkas och analyseras med hjälp av teori 
skapar vi en ”ny” förståelse för helheten det vill säga den totala kontexten av det vi 
undersöker. 

2.4 Datainsamling 
Primärdata 
Primärdata är information som kommer från den ursprungliga källan, data som 
forskaren själv samlar in exempelvis genom enkäter, intervjuer eller observationer. 
Uppsatsens primärdata består främst av intervjuer med ett antal respondenter som 
under enskilda möten har fått berätta om sina erfarenheter, upplevelser och 
uppfattningar. Författarna har även genomfört egna observationsstudier i den för 
uppsatsen aktuella miljön. 
 
Sekundärdata 
Sekundärdata är den information som redan finns tillgänglig i form av böcker, 
tidskrifter och vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av databaser där vi letat 
relevanta vetenskapliga artiklar, böcker som berör ämnet samt uppsatser och 
forskningsrapporter. Eftersom det finns relativt lite skrivet om det valda ämnet i 
böcker så består en betydande del av våra sekundärdata av vetenskapliga artiklar.  
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2.4.1 Observationer 

Observation förknippas normalt med studier av människor i olika sociala miljöer och 
fungerar ofta mycket bra som ett komplement till intervjuer. Genom observation kan 
data samlas in genom att ett fenomen studeras i sin naturliga miljö (Christensen et al. 
2001). Det finns flera typer av observationer, dels i form av iakttagelse av en 
observatör och dels genom att respondenten själv observerar och dokumenterar ett 
beteende, till exempel i form av en dagboksstudie.  
 
Observationer kan vara systematiska eller osystematiska. Systematiska observationer 
innebär att observationen är strukturerad och standardiserad, här använder man 
vanligtvis en sorts förutbestämt observationsschema. Schemat fyller man sedan i 
enligt de kriterier man bestämt sig för. Vanligtvis har man även på förhand bestämt 
på vilken plats och vid vilka tider man tänker genomföra studien. 
 
Osystematisk observation brukar även kallas berättande observation. I denna typ av 
observation noterar observatören vad som händer utan att i förväg ha kategoriserat 
hur data skall noteras. Under själva observationerna är det viktigt försöka vara 
objektiv och inte börja försöka analysera eller värdera data som samlas in 
(Christensen et al. 2001). 
 
Vi har i det inledande skedet av uppsatsen använt oss av just osystematisk 
observation. Vi har befunnit oss i ett antal olika butiksmiljöer för att skapa oss en bild 
av hur olika situationer som innefattar social interaktion mellan konsumenter kan te 
sig. Observationerna har skett på det sätt som Garsten (2004) beskriver som 
fullständig deltagare. Vid besöken i butiken har alltså inte de vi studerat vetat om att 
vi studerat dem. Detta har gjorts för att inte påverka deras beteende och därmed 
riskera att ge oss en missvisande bild. 

2.4.2 Intervjuer 

Det finns flera olika metoder att göra intervjuer på och de kan skilja sig från varandra 
beroende på hur man väljer att ställa frågorna och anteckna svaren. Intervjuerna kan 
vara direkta eller indirekta och antalet personer som intervjuas samtidigt kan variera 
(Svenning, 1999).  
 
Direkta intervjuer kan variera mellan informella och strukturerade intervjuer. 
Indirekta intervjuer kan göras till exempel genom enkäter som respondenten får svara 
på.  Informella eller ostrukturerade intervjuer kan mer liknas vid en konversation där 
man inte ens har en lista över de teman som man avser beröra. Vid strukturerade 
intervjuer använder man ofta en enkät och svaren brukar kunna bearbetas kvantitativt 
och frågorna ställs till respondenterna i samma ordning och på samma sätt till 
samtliga deltagare (Christensen et al. 2001). 
 
Christensen et al. (2001) beskriver även något som kallas semistrukturerade 
intervjuer. Här använder sig intervjuaren av en intervjuguide, en lista på frågor och 
teman som skall beröras under intervjun. När man genomför en semistrukturerad 
intervju har man som intervjuare möjlighet att ändra ordningen och innehållet i 
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frågorna. Respondenten får då möjligheten att tala fritt samtidigt som intervjuaren har 
möjlighet att styra fokus på det område man avser undersöka. 

2.4.3 Intervjuförfarande 

Vi har valt att göra enskilda intervjuer med varje respondent, så kallade 
djupintervjuer. Vi har intervjuat ett antal personer utifrån ett par punkter och teman 
som berör forskningsområdet enligt det sätt som ovan beskrivs som semistrukturerat. 
Något formulär har inte använts, istället har intervjuarna haft ett dokument med ett 
antal stolpar som betraktats som preliminära ingångar och fungerat som ett stöd (se 
bilaga1: intervjuguide). Respondenten uppmanades att ta god tid på sig vid varje svar 
och inte vara rädd att tänka fritt kring frågorna och ämnet. Detta har lett till att flera 
aspekter som vi som intervjuare inte tänkt på tidigare kommit upp och det var inte 
ovanligt att man fick ändra ordningen och vinklingen på intervjustolparna under 
intervjuernas gång. 
 
Intervjuerna har gjorts i ostörda och lugna miljöer, flertalet är utförda hemma hos 
respondenterna i en miljö där de känner sig bekväma. Intervjuerna har även spelats in 
med hjälp av en diktafon och samma dag blivit transkriberade till text som sedan 
kommer att användas i analysen i form av citat. 

2.4.4 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter skall relatera till undersökningens mål och syfte (Christensen 
et al. 2001). Eftersom vi vill undersöka hur konsumenter upplever social interaktion i 
en butiksmiljö så är det naturligtvis nödvändigt att våra respondenter någon gång har 
besökt en butik. Vi har valt att endast intervjua vuxna konsumenter, alltså inte barn 
eller ungdomar under 18 år. Utöver denna begränsning så har vi strävat efter att hitta 
så många olika respondenter som möjligt vad det gäller ålder, sysselsättning, 
civilstånd och kön. Anledningen till denna spridning av olika typer av individer som 
deltar är att vi vill hitta så många olika erfarenheter, uppfattningar och upplevelser 
som möjligt. Vi valde att göra tio intervjuer för att kunna uppnå en teoretisk mättnad i 
analysarbetet. 
 
Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval, vi har valt respondenter som har haft 
möjligheten att delta i undersökningen efter att vi frågat dem. Eftersom målet är att 
skaffa en djupare förståelse för konsumenters olika upplevelser och att vi har bedömt 
vilka personer som är lämpliga för detta så kan man även säga att vi gjort ett 
strategiskt urval, ett urval som ofta lämpar sig vid just kvalitativa undersökningar. 
Samtliga av våra respondenter bor i Stockholm med omnejd.  

2.4.5 Presentation av våra respondenter 

För att skapa en bild av dem vi intervjuat så följer här en kortare presentation av våra 
respondenter. Eftersom vi vill ge respondenterna trygghet och anonymitet har, vi har 
valt att ersätta deras riktiga namn med ett påhittat.  
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Melissa 
24 år, studerande och har pojkvän. Melissa läser sista året på ekonomlinjen på 
universitetet och bor hos sina föräldrar strax söder om Stockholm. Melissa gillar 
verkligen shopping och har ett stort intresse för kläder, mat och inredning. Hon är 
väldigt impulsiv vad det gäller just shopping.  
 
Malin 
25 år, singel och studerar till sjukgymnast. Malin bor själv i en lägenhet på 
Södermalm i Stockholm. Då hon ägnar sig en hel del tid åt studierna på vardagarna 
och på fritiden umgås hon mycket med sina vänner. Hon gillar att gå ut på stan 
och ”spontanshoppa”, främst på helgerna. 
 
Maria 
37 år, gift och arbetar på ett större företag med effektivisering och produktutveckling. 
Hon har precis blivit mammaledig eftersom hon väntar sitt första barn om cirka tre 
veckor. Maria bor i villa i Trångsund tillsammans med sin man. Maria ser inte sig 
själv som någon ”storshoppare” som hänger i olika butiker för nöjes skull, hon tror att 
hon är mer rationell.  
 
Ulla 
53 år, Konsult. Ulla är gift och bor på Gärdet med sin man och sina två tonårsbarn. 
Hon arbetar som konsult i familjeföretaget tillsammans med sin man. När hon inte 
jobbar så umgås hon gärna med vänner och familjen. 
 
Eva 
59 år, sjuksköterska. Bor med sin sambo på Kungsholmen i Stockholm. Hon har två 
vuxna barn. Eva kommer ursprungligen från Stockholm men har de senaste tio åren 
bott på landet. Nu är hon tillbakaflyttad till stan och skall snart påbörja en ny tjänst 
som sjuksköterska på ett sjukhus. Eva har alltid varit intresserad av shopping och är 
regelbundet ute i butikerna och handlar. 
 
Elsa 
83 år, pensionär och gift. Elsa bor med sin man precis utanför Stockholm. Hon är 
numera pensionär men har tidigare varit hemmafru samt arbetat som sekreterare. Elsa 
är mycket pigg för sin ålder och skulle för övrigt kunna beskrivas som en ganska 
typisk pensionär. Hon anser att samhället har förändrats mycket sedan hon var ung, 
särskilt anser hon att vi lever i ett konsumtionssamhälle. När hon var ung så handlade 
man saker för att man behövde dem, idag verkar alla handla för att ”alla andra har”, 
inte för att man egentligen behöver något.  
 
Erik 
18 år, gymnasiestuderande. Erik bor hos sina föräldrar i stan. Han tar studenten i 
sommar, något han ser fram emot mycket. Som de flesta i hans ålder vet han inte 
riktigt vad han ska göra när skolan slutar men han antar att han ska plugga eller jobba. 
Erik gillar musik och köper gärna skivor för sina pengar. 
 
Tony 
23 år, singel studerande. Tony är snart klar med sina ekonomistudier på universitetet. 
Han bor ensam i en lägenhet strax söder om Stockholm. På fritiden umgås han 
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mycket med sina vänner, han har ett stort musikintresse och går ofta på konserter. 
Tony skulle kunna beskrivas som en riktig citykille, han är inte mycket för friluftsliv. 
 
Anders 
29 år, arbetar på kundtjänst på ett företag i telecombranschen. Anders bor med sin 
sambo och sin nyfödda dotter i en lägenhet utanför Stockholm. Han är utbildad 
fotograf men har det mer som ett intresse. Att segla tillsammans med sina vänner är 
något som Anders uppskattar. Anders skulle kunna beskrivas som en 
kvalitetsmedveten konsument.  
 
Björn 
39 år, arbetar som affärsutvecklare. Björn bor i en lägenhet på Söder med sin sambo 
och deras tre barn. Arbetet och familjen tar mycket tid för björn, dessutom umgås han 
flitigt med sina vänner. Björn skulle kunna beskrivas som en ganska ungdomlig 39-
åring. Som konsument skulle man nog beskriva björn som ganska måttlig, han är inte 
särskilt materialistisk av sig. 

2.5 Kritisk granskning av metoden 
För att få ut ett så rättvisande resultat som möjligt ur den kvalitativa forskningen så 
handlar det mycket om att hålla en hög pålitlighet som forskare. Det handlar om att 
forskningsprocesserna utförs på rätt sätt och att resultaten i så stor utsträckning som 
möjligt stämmer överens med respondenternas upplevelser (Ely, 1993).  
 
Vi har valt en kvalitativ metod, data samlas in genom intervjuer, information som 
sedan behandlas på ett hermeneutiskt sätt genom tolkning. Tolkningsarbetet är i sig 
kvalitativt och saknar de möjligheter till den kontroll som kvantitativa 
undersökningar erbjuds genom statistik och beräkningar. Hermeneutik handlar om 
språk och texter som måste förstås i ett meningssammanhang. Meningssammanhang 
kan inte analyseras statistiskt men kan däremot tolkas (Ödman, 2004). 
 
Ett av problemen med hermeneutiken och tolkningar är subjektiviteten, vilket blir 
tydligt när man tolkar andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna 
känslor och upplevelser. Man kan aldrig veta att man tolkat något rätt (Thurén, 2002). 
Här blir vår förförståelse viktig. När man börjar sätta sig in i ett ämne likt det denna 
uppsats handlar om så börjar genast förförståelsen att förändras, ju längre man 
kommer med arbetet, ju större och djupare blir förförståelsen.  
 
I den insamlingsteknik vi valt i form av djupintervjuer finns även risken att man som 
intervjuare påverkar respondenten. Detta kallas för intervjuareffekter och uppstår lätt 
i just kvalitativa undersökningar. I de intervjuer som genomförts och ofta kan liknas 
vid ett samtal blir det lätt att man med inpass och minspel påverkar respondenten i sitt 
sätt att svara (Svenning, 1999). Risken finns alltid att våra respondenter ger svar som 
de tror att vi vill ha. Vi har försökt att inte sätta in våra respondenter för mycket i 
ämnet innan intervjun börjar i hopp om att undvika just detta, det är deras upplevelser 
vi vill fånga, innan de färgas. För att undvika att behöva ställa frågor som kan verka 
ledande har vi bett respondenterna svara så fritt och uttömmande som möjligt, de har 
fått mycket god tid på sig till svaren och vi har försökt undvika att avbryta dem.  
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2.6 Metod för analys 
I vår analys kommer vi att ta upp olika teman (Ely, 1993, s.164) som vi funnit 
relevanta i förhållande till problemformulering och syfte. Dessa teman kommer att 
belysas av empirin i förhållande till teorin i form av sammanställningar (Ibid. s.191). 
Dessa sammanställningar kommer att beskriva empiriska upptäckter som gäller för 
flera individer, vilket kan förtydliga kopplingen till teorin i analysarbetet och stärka 
relevansen i dessa kopplingar. Ett annat viktigt hermeneutiskt inslag i vår analys är 
förståelsen av motiv (Svenning, 1999, s.165). Detta betyder att vi vill förstå de 
bakomliggande motiven till våra respondenters handlingar snarare än att förstå 
innehållet i själva handlingen. Ett exempel kan vara att vi i empirin noterat att en 
respondent ofta brukar tala med andra konsumenter i butiker, men att poängen blir att 
försöka förstå varför denne gör det. Det vi söker i analysarbetet är även att uppnå 
teoretisk mättnad, vilket betyder att vi inte längre kan utveckla och förklara vår 
analys bättre genom att samla in nya empiriska data (Christensen et al. 2001, s.303). 
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3 Shopping och social interaktion i 
butiker 

För att det ska bli en röd tråd där läsaren kan följa teori, empiri och analys samt hur 
de hänger samman, har vi valt att väva ihop dessa tre delar i detta kapitel. Detta görs 
för att det skall bli lättare och mer intressant att läsa uppsatsen. Teori och empiri 
presenteras tillsammans med analysen efter ett antal teman som växt fram i 
analysarbetet. I detta kapitel presenterar vi två huvudteman.  
 
Det första temat är: Varför shoppar vi? För att förstå varför konsumenter interagerar 
med varandra när de shoppar är det även viktigt att förstå hur och varför de shoppar 
överhuvudtaget. I denna del berör vi olika motiv till shopping samt teorier om 
shopping sett som ett nöje eller en rekreationsaktivitet.  
 
Det andra temat är: Social interaktion i butiksmiljön. I denna del diskuterar vi först 
vår observationsstudie. Sedan introducerar vi CCI (customer-to-customer interactions) 
som begrepp och går vidare in i detalj på hur CCI uppstår och vilka upplevda effekter 
CCI genererar hos konsumenter.  
 
Målet med kapitel 3 är att läsaren skall få en förståelse för hur konsumenter shoppar, 
hur konsumenter upplever social interaktion med andra konsumenter i butiker och hur 
detta påverkar deras shoppingupplevelse. 

3.1 Varför shoppar vi? 

3.1.1 Motiv till shopping 

Ordet shopping betyder enligt Lexin ”att handla i butiker”. En mer detaljerad 
definition finns på Wikipedia’s hemsida: ”Shopping är ett svengelska begrepp för att 
handla olika saker, främst inom detaljhandeln, dock sällan omfattas 
dagligvaruhandeln i begreppet”. Vi har upptäckt genom vår studie att de konsumenter 
vi talat med värderar begreppet shopping både som dagligvaruköp och köp av en high 
involvement karaktär. Shopping är ett sätt att konsumera, men det är inte lika 
självklart vad som konsumeras. Shopping kan yttra sig i rena köp och transaktioner, 
som definitionerna av ordet tyder på. Shopping kan även vara att uppleva en 
butiksmiljö eller att träffa andra människor, utan att för den delen innebära ett faktiskt 
köp av en produkt eller tjänst genomförs. För att komma närmare begreppet shopping 
kan en djupdykning i motiven bakom shopping vara ett sätt att förstå detta fenomen.  
 
Tauber (1972, s.46) menar att konsumenters motiv för shopping är en funktion av 
många variabler varav vissa är helt orelaterade till faktiska köp av produkter. Tauber 
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identifierar även två olika grupper av motiv när det gäller shopping. Dessa två 
kategorier består av sex personliga motiv och fem sociala motiv.  
 
I den personliga kategorin finns följande motiv: (1)Rollspel: Shopping kan vara en 
del av en roll som individer spelar i sin sociala kontext. Ett exempel på detta kan vara 
den traditionella rollen hemmafru, där shopping kan ses som en del av rollens 
egenskaper. (Detta är en något föråldrad syn på jämlikhet, men det illustrerar Taubers 
poäng med roller). (2)Avbrott från vardagslivet: Shopping kan vara en aktivitet som 
bryter av mot vardagen och därigenom representerar en slags rekreation. (3)Personlig 
tillfredställelse: Shopping kan vara ett sätt för konsumenter att hitta tillfredställelse 
genom att uppleva sociala möten eller att köpa något med syftet att muntra upp sig 
själv. (4)Hitta nya trender: Konsumenter kan hitta nya trender och vilka symboler 
som förknippas med dem genom att shoppa. (5)Fysisk aktivitet: Shopping kan vara ett 
sätt att komma ut och röra på sig. En shoppingtur kan vara ett sätt att kombinera olika 
nyttor i en handling till exempel motion och inköp av produkter. (6)Stimulera sina 
sinnen: Att shoppa kan vara ett sätt för konsumenten att bli stimulerad genom att se, 
känna, lukta, smaka och höra. Shopping kan ge konsumenten nya intryck genom att 
till exempel prova kläder, lyssna på musik i butiken eller provsmaka något i 
mataffären. 
 
I den sociala kategorin finns följande motiv: (1)Sociala upplevelser utanför hemmet: 
Butiker eller marknader har alltid varit en plats för social aktivitet. Generellt sett kan 
shopping ge konsumenten möjlighet till sociala möten. Exempel på detta kan vara att 
skapa nya bekantskaper eller att söka efter en potentiell partner. (2)Kommunikation 
med andra människor med liknande intressen: Detta kan vara specialaffärer som 
inriktar sig på ett visst område där människor med samma intressen till exempel 
hobbyaffärer, fiskebutiker eller antikhandlare. (3)Attraktion till platser med jämlikar: 
I likhet med det föregående motivet handlar detta om att finna jämlikar med liknande 
intressen. Det är i sig ett motiv att befinna sig i en miljö med människor som man kan 
identifiera sig med. (4)Status och auktoritet: Ett annat motiv kan vara att känna makt 
och respekt genom att få service i en butik utan att behöva betala för denna tjänst. 
(5)Nöjet i att förhandla och pruta: För många konsumenter är det viktigt att ”göra en 
bra affär” och det finns därigenom ett nöje i att optimera kostnaden vid shopping turer.  
 
Dholakia (1999) definierar följande tre motiv till shopping grundade i en empirisk 
studie: (1)Interaktion med familjen, (2)Nyttomaximering och (3)Shopping som nöje. 
McGrath & Otnes (1995) beskriver i likhet med Taubers personliga rollspelsmotiv till 
shopping hur konsumenter agerar olika typer av interpersonella roller i butiksmiljön 
då de möter andra främmande konsumenter. Dessa roller kan till exempel vara help-
seeker, competitor, complainer eller observer. McGrath & Otnes menar att 
konsumenter tar på sig eller kliver in i dessa roller i butiksmiljön och påverkar 
varandras köpbeteende genom dem. 
 
Konsumenters motiv till shopping kan enligt Dholakia (1999) både vara 
nyttomaximerande (utilitarian) och upplevelsebaserade (hedonic & experiential). Det 
som binder samman dessa två perspektiv är dock att de flesta motiv innefattar, direkt 
eller indirekt, någon form av social interaktion. 
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3.1.2 Recreational shopping 

Att shopping i sig kan ses som ett motiv till shopping är inget nytt fenomen. 
Begreppen recreational shopping (Bellenger et al. 1977; Boedeker, 1997), hedonic 
consumption (Boedeker, 1997, s.45; Frostling-Henningsson, 2003) är fenomen som 
kan samlas under begreppet experiantial consumption (Bloch et al. 1994; Dholakia, 
1999; Frostling-Henningsson, 2003). Dholakia (1999, s. 163) beskriver shopping som 
ett rekreationsfenomen på följande sätt:  
 

“Because women rate ‘shopping as pleasure’ as an important motive for 
shopping, the hedonic and experiential attributes of shopping needs 
continued emphasis in the shaping of the shopping environment” 

 
Recreational shopping kan ses som en motsats till nyttomaximerande shopping 
eftersom den senare fokuserar på ekonomisk optimering av en transaktion medan den 
första handlar om att shoppa för nöjets skull, vilket inte behöver innebära att en 
ekonomisk transaktion äger rum. Boedeker (1997) beskriver recreational shopping 
motives. Dessa motiv handlar i grund och botten om att shopping betraktas som ett 
nöje eller en fritidsaktivitet. Bland dessa finner vi bland annat shopping enjoyment, 
recreation and entertainment, escape from routine och enjoyment of epistemic 
stimulation and information seeking. Boedeker beskriver vidare att den sociala 
aspekten av recreational shopping kan innefatta att shoppa tillsammans med vänner 
eller att socialisera i butiker i största allmänhet.  Under intervjusamtalens gång fann vi 
att många av våra respondenter uttalade sig om shopping som ett nöje, en 
fritidssysselsättning och ett sätt att fördriva tid. De ser inte nödvändigtvis shopping 
som en uppoffring eller en belastning, utan det verkar vara ett sätt för dem att koppla 
av eller umgås med vänner. Det verkar inte heller alltid finnas ett behov av att faktiskt 
köpa något, utan upplevelsen av att shoppa i sig verkar vara det centrala. Shopping i 
denna kontext beskrivs ofta av respondenterna som något avkopplande, trevligt, kul 
och spontant vilket illustreras i citaten nedan. 
 

”Ibland shoppar jag för att koppla av. Andra går på promenader i skogen, 
jag väljer att gå i butiker.” (Tony, 23) 

 

”Jag kan nog glida runt och titta lite, det kan vara småtrevligt att gå ett 
varv på Indiska utan att ha en specifik sak att köpa, att ta en rekarrunda 
då och då.” (Ulla, 53) 

 

”Man blir glad, det är alltid kul att köpa nya grejer. Men det är inte så 
kul att shoppa om det är något man verkligen behöver, t ex om det börjar 
bli riktigt kallt och man bara blir tvungen att köpa en vinterjacka, jag 
gillar spontanshopping. Det kan hända att jag går ut och shoppar bara 
för att se på folk, särskilt om man har varit hemma en hel dag.” (Malin, 
25 ) 

 

”Shopping är ju en kul grej istället för att t ex spela basket” (Erik, 18) 
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Till skillnad från Dholakias uttalande (1999) om att shopping som nöje är ett typiskt 
kvinnligt fenomen fann vi att bland våra respondenter var det både män och kvinnor 
som kunde identifiera sig som recreational shoppers. Detta kan kanske bero på att de 
flesta studier som vi tagit del av är präglade av den Nordamerikanska kulturen, vilken 
vi uppfattar vara mer könssegregerad än den Svenska. Det kan även vara så att yngre 
generationer, som i detta fall representeras av Erik och Tony (enligt citaten ovan), är 
mindre präglade av traditionella könsroller som i viss mån ser shopping som en 
kvinnlig aktivitet.  

3.2 Social interaktion i butiksmiljön 
En viktig del av shopping som fenomen, verkar finnas i social interaktion mellan 
människor. Den sociala interaktionen bidrar till den totala upplevelsen vid en 
shoppingsituation. Baron et al. (1996) beskriver att konsumentens upplevelse 
påverkas av olika potentiella interaktioner med servicepersonal, den fysiska 
omgivningen och andra konsumenter. Harris et al. (1997) menar i en studie att inom 
shopping är den sociala interaktionen mellan konsumenter lika viktigt som 
transaktionen av själva produkten. 

3.3 Observationer i butiksmiljöer 
Våra observationer i butiksmiljöer har bestått av fältstudier i butiker i Stockholms 
innerstad. Syftet med detta har varit att skaffa oss en grundläggande bild av hur det 
kan se ut i den miljö vi valt att studera och vilka sociala företeelser som kan tänkas 
förekomma. Denna typ av studie kan främst liknas vid den som Garsten (2004, s.158) 
beskriver som ”fullständig deltagare”, vilket innebär att människorna som studeras 
inte är medvetna om att forskaren är närvarande. Vi som forskare har deltagit på 
samma villkor som alla andra konsumenter i butiken. 
 
I vår observationsstudie besökte vi olika typer av affärer för att få en så bred bild av 
fenomenet som möjligt. Exempel på besökta butiker är: IKEA, NK, Webhallen 
(dator/teknikaffär), Expert (hemelektronik), Hifi klubben (ljud & bild affär), JC 
(klädaffär), Weekday (klädaffär), Granit (inredningsbutik), ICA, Willys och Konsum. 
I vissa butiker dokumenterade vi genom att fotografera. Ett urval av dessa finns i 
bilaga 2. 
 
De besökta butikerna delade vi in två kategorier: high och low involvement.  High 
involvement representeras av butiker som säljer sällanköpsvaror till exempel 
teknikbutiker men även vissa avdelningar på IKEA. Vi upptäckte att i dessa butiker 
stressade människor inte omkring som de gör i matbutiker utan att de ofta ställer sig 
och iakttar och funderar över butikens utbud. Dessa tillfällen kan öppna möjligheten 
för fler interaktionstillfällen med andra konsumenter. Till exempel på Expert finns det 
en hel vägg med TV-apparater där butikens besökare ofta stannar upp och tittar och 
jämför. Det hände att konsumenter bytte ett par meningar med varandra vid dessa 
tillfällen om de stod och tittade på samma vara.  
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De observationer som gjordes på IKEA gjordes på sängavdelningen. På denna 
avdelning är det ofta många människor samtidigt och det finns ett begränsat antal 
sängar att prova. Här observerades förekomsten av interaktion vid ett flertal tillfällen. 
Ofta kommenterade någon som just provat en säng denna när det var dags för nästa 
person att prova den. Här verkade de flesta inte särskilt rädda för att dela med sig av 
sina åsikter och erfarenheter. Det var vanligt att man uttryckte sin åsikt om huruvida 
en säng skulle vara hård eller mjuk eller vilka material de själva föredrog, någon 
varnade en annan för att det kan bli problem med att få in en alltför stor säng i 
lägenheten eller huset. För de flesta är det viktigt att välja rätt säng, det är något man 
köper sällan, man använder den mycket och den kostar en hel del att köpa. 
 
I low involvement kategorin placerade vi mat och klädbutiker. Vi upptäckte att i 
matbutiker verkar människor vara fokuserade på sina inköp och kontakter mellan 
konsumenter var inte av någon djupare karaktär. De flesta kontakter verkade handla 
om att navigera sin kundvagn och hitta rätt varor. I klädaffärer var stämningen mellan 
konsumenter mer avspänd och vi upptäckte att konsumenterna iakttar varandra och 
varandras beteende mer än i matbutiker.  
 
Sammanfattningsvis noterade vi att social interaktion mellan konsumenter i allra 
högsta grad förekommer. Människor interagerar med varandra både verbalt och 
ickeverbalt. Det visade sig att det var människor från olika åldersgrupper och kön 
som interagerade. Vi upptäckte dock ganska snart att observationsstudier som metod 
var begränsad. Det kan vara svårt att uppfatta vad interaktionen handlar om och 
vilken betydelse den har. Det är inte heller alltid självklart för oss som observatörer, 
vilka konsumenter som känner varandra och vilka som är främmande för varandra. 
 
Observationerna gav oss vetskap om att fenomenet förekommer men det var svårt att 
finna förklaringar till konsumenternas beteende, motiven till att de interagerade och 
vilka effekter de upplevde. 

3.4 CCI (Customer-to-Customer Interactions) 
Social interaktion mellan konsumenter i butiker belystes inom 
konsumentbeteendeforskning för första gången av Tauber (1972). CCI handlar om 
interaktion mellan kunder i butiksmiljöer, kunder som ej sedan tidigare känner 
varandra. Det finns förvisso finns en interaktion mellan konsumenter som är vänner 
och handlar tillsammans men den forskning som behandlar ämnet avser med CCI 
vanligtvis konversationer mellan okända ”shoppingkollegor” i en butiksmiljö 
(McGrath & Otnes, 1995; Harris et al. 2000). 
 
Tidigare forskning har bedrivits inom området social interaktion i butiksmiljöer, med 
fokus på muntliga konversationer mellan konsumenter och butiksanställda samt 
konsumenter emellan. Man har då valt att kalla dessa typer av interaktion OOP 
(Observable Oral Participation) och sedan betecknat dem som OOP1 och OOP2, där 
OOP2 avser just muntlig konversation mellan konsumenter och OOP1 är 
konversationer mellan konsument och butiksbiträde. Harris et al. (1997) har gjort 
jämförelser mellan OOP1 och OOP2 och kartlagt att det finns skillnader i hur 
konsumenten upplever dem. Det handlar om hur konsumenter upplever till exempel 
trovärdighet och informationsutbyte. Diskussionerna med våra respondenter kom vid 
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ett flertal tillfällen in på just kommunikationen med butikspersonalen. Resonemangen 
handlade då ofta om trovärdighet, kunskap och information. Det tycks ofta finnas ett 
förtroende hos konsumenten för butikspersonalens tekniska kunnande, särskilt nar det 
gäller sällanköpsvaror med en teknisk anknytning vilket citatet nedan beskriver. 
 

”Jag får nog inte ut något av att fråga en kund om jag ska köpa en 
plasma eller en LCD-skärm nar jag ska köpa en ny tv, då frågar jag 
hellre expediten som förmodligen har ett större tekniskt kunnande, det är 
ett för viktigt köp.” (Björn, 39)  

 
Även om de flesta forskare som behandlar ämnet CCI talar om muntlig konversation 
så finns det fler typer av kommunikation som innebär utbyte av information, 
undringar och feedback. Det kan förekomma på såväl verbal som ickeverbalt sätt som 
exempelvis tal, hörsel, beröring och gestikulering. Kombinationer av dessa ledtrådar 
kan ge oss information om en persons ”kommunikationshumör” (Barlow et al. 2004). 
Det är vanligt att konsumenter använder ickeverbala sätt att kommunicera innan de 
väljer att inleda en konversation med en annan konsument, ofta genom kroppsspråket 
( Harris et al. 1997). Vi fann flera exempel på detta i vår intervjustudie: 
 

”…om man står där lite lugnt och möter någons blick så kan det hända 
att man börjar prata” (Ulla, 53) 

 
En annan respondent berättar hur han resonerar vid tillfällen då han känner av andra 
konsumenters kommunikationshumör i en butik. 
 

”…när man ser vad någon annan tittar på eller kanske diskuterar med 
någon annan. Om man märker att det är någon som verkligen verkar ha 
ett intresse så kan det hända att man tar kontakt” (Tony, 23) 

 
Kroppsspråket verkar vara en viktig detalj, när konsumenter känner av sin omgivning 
och den icke-verbala kommunikationen kan vara en direkt avgörande faktor till att 
verbal kommunikation uppstår. Vi uppfattar dock att de konsumenter vi talat med 
verkar ha en slags inbyggd försiktighet när det gäller att ta kontakt med främlingar i 
en butik. Många av respondenterna talar direkt eller indirekt om att det finns en rädsla 
för att göra bort sig eller att inkräkta på någon annans personliga utrymme. Det tycks 
finnas ett normativt beteende som säger att man inte tar kontakt med främmande 
människor utan en vettig anledning. Vad detta beror på är svårt att säga, dessutom är 
det få som själva tar illa upp eller tycker att någon är konstig som kontaktar dem.  
 
Grove & fisk (1997) beskriver närvaron av andra konsumenter som en ”social faktor” 
i den fysiska miljön, en faktor som påverkar den totala upplevelsen i en servicemiljö. 
Vid samtal med våra respondenter dök flera kommentarer upp som illustrerar hur 
konsumenter upplever andra konsumenter i butiksmiljöer och hur närvaron av dessa 
kan påverka hur butiken upplevs. Närvaron av andra konsumenter i sig är viktig, men 
vilken typ av människor dessa konsumenter är förefaller vara minst lika betydelsefullt 
för konsumentens upplevelse, vilket kan utläsas av respondenternas kommentarer 
nedan. Det verkar även som att denna faktor kan ge oss en känsla av att vi antingen 
känner oss välkomna och passar in, men det kan även leda till det motsatta. Att känna 
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tillhörighet och att känna sig välkommen är en faktor som våra respondenter både 
uppmärksammar och värdesätter högt. 
 

”...man lägger ju ändå märke till dem t ex om man går in i en affär där 
man inte hittar så bra och upptäcker att ’här var det bara kvinnor’ och då 
märker man att man hamnat på fel avdelning.” (Erik, 18) 

 

”Jag kan också tycka att en för nischad butik blir osoft, man kan känna 
att ’här är jag inte riktigt välkommen’. Det kan handla om dom som 
jobbar där men även dom som hänger där.” (Tony, 23) 

 
Vi har även uppmärksammat att de flesta respondenter vill att det ska vara andra 
konsumenter i butiken men att balansen mellan att det är för många människor i 
butiken och en butik med för få i, varierar beroende på konsumentens preferenser. 
Konsumenter tycks alltså inte vilja vara ensamma i en butik, en tom butik kan ge en 
känsla att vara uttittad och vissa respondenter uttryckte även att de börjar undra vad 
det är för fel på butiken eftersom ingen annan handlar där. Detta verkar påverka 
konsumentens upplevelse av butiken. Denna upplevelse kan, enligt citaten nedan ha 
en direkt påverkan på konsumentens beteende i butiken till den grad att ett 
butiksbesök avbryts eller helt undviks på grund av andra konsumenters närvaro och 
beteende. 
 

”Jag tycker om när det är folk i butiken för annars blir det så ödsligt och 
man börjar undra varför handlar ingen här?” (Elsa, 83) 

 

”…är det rusningstid är det lättare att man irriterar sig på andra 
människor. Samtidigt får det inte vara för lite folk heller, är det en butik 
som är tom så går jag inte in, då tar jag det en annan dag. Det måste 
finnas några andra i butiken” (Malin, 25) 

 

”Är det väldigt mycket folk så handlar jag helst inte om det är för trångt 
och så” (Ulla, 53) 

 

”Otroligt jobbigt när det är mycket folk… Ser jag att det är mycket folk 
och lång kö på H&M kan jag gå ut därifrån och istället gå dit vid ett 
annat tillfälle” (Maria, 37) 

 
CCI förekommer alltså i många olika former. I huvudsak handlar det om 
konsumenternas känslor kring närvaron av andra konsumenter, blickar och 
konversationer. För att nå ännu djupare i förståelsen om hur CCI fungerar, kommer vi 
i nästa avsnitt illustrera fenomenet i en modell och analysera fenomenet ytterligare 
genom denna. 
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3.4.1 En modell av CCI 

Moore et al. (2005) undersökte vilken påverkan CCI har i en servicemiljö med 
frekvent förekommande personliga kontakter. Syftet med studien var att undersöka 
om Atmospherics påverkar CCI samt att studera hur CCI påverkar (1)konsumentens 
tillfredställelse med företaget, (2)konsumentens lojalitet till företaget och (3)word-of-
mouth. Resultaten visade att Atmospherics påverkar CCI genom att en positivt 
upplevd atmosfär stimulerar konsumenter till positiv CCI. Vidare visade resultaten att 
CCI påverkar lojalitet och word-of mouth. Konsumentens upplevda effekter av CCI 
kan med andra ord påverka butikslojalitet och word-of-mouth, men dessa områden 
berörs inte inom ramen för vår studie.  
 
För att förtydliga hur vår undersökning förhåller sig till fenomenet CCI har vi valt att 
illustrera detta i en modell. Denna modell är baserad på det vi funnit i våra studier av 
teorier och vetenskapliga artiklar. Modellen har fyra huvudfaktorer som påverkar 
förekomsten av CCI. Dessa faktorer är konsumentens sociala behov, konsumentens 
praktiska behov, Atmospherics och Compatibility management, vilka diskuteras mer 
utförligt i avsnitt 3.5. I avsnitt 3.6 tar vi upp konsumenters positivt och negativt 
upplevda effekter av CCI.  
 
Nedan illustreras CCI i den kontext vi belyst inom ramen för vårt problem och syfte. 
 
 

Sociala behov 

 
 

FIGUR 1. FÖRFATTARNAS EGEN ILLUSTRATION AV CCI (MATHIESEN & STENBERG, 2006) 

3.5 Varför uppstår CCI? 
Vi har funnit att vissa faktorer som stimulerar förekomsten av CCI kan härledas till 
konsumenten i sig. Vår teoretiska studie har tillsammans med den insamlade empirin 
främst pekat på två faktorer kopplade till konsumenter. Dessa två faktorer är 
konsumentens sociala behov och konsumentens praktiska behov. I detta avsnitt berör 
vi först dessa två konsumentrelaterade faktorer för att sedan gå vidare och analysera 
de två faktorer som är mer kopplade till butiker i sig, nämligen Atmospherics och 
Compatibility management. 
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3.5.1 Konsumentens sociala behov 

Till att börja med kan vi definiera de sociala behov som kan stimulera förekomsten av 
CCI. Sociala behov som att vara med, att prata med och att bli sedd av andra 
människor är positiva faktorer i en shoppingupplevelse (Lunt & Livingstone, 1992, 
p.189; Woodruffe, 1997; Dholakia, 1999). Dessa behov skapar förutsättningar för att 
CCI skall äga rum i butiksmiljöer. Våra respondenter tog under intervjuernas gång 
ofta upp att behovet av sociala kontakter kan vara en orsak till att konsumenter 
interagerar med varandra i butiker. 
 

”...det finns folk som är översociala och vill söka kontakt, de kanske inte 
har någon kompis, behöver fråga om hjälp och tänker: hon ser normal ut, 
jag frågar henne om hjälp” (Malin, 25) 

 

”Dels är det för att de vill anmärka på något och då vill dom ha stöd av 
andra. Dels så tror jag att det finns så många ensamma människor, som 
vill diskutera någonting även om det inte är väsentligt.” (Elsa, 83) 

 

”Vissa människor har bara ett stort behov av att prata, inte många men 
de finns. Jag tror att de kanske kan finnas de som går till butiker, framför 
allt till köpcentrum bara för att hålla till i allmänna utrymmen.” (Maria, 
37) 

 

”Jag har t ex själv märkt att man väldigt lätt börjar diskutera med andra 
när man står och kollar på ett tv-spel som man funderar på att köpa. Det 
kan till och med vara så att man känner sig som bästisar om man kommer 
underfund med att man har erfarenheter från ett spel som man båda 
gillar, då har man något att relatera till och då kan det verkligen bli en 
livlig diskussion. Spel har man kanske lagt ner enormt mycket tid på. Vid 
en sådan situation, när man finner ett gemensamt intresse så känns det 
helt som att man kan glömma bort att man befinner sig i en offentlig miljö, 
där man inte brukar tala med främlingar.” (Tony, 23) 

 
Vad som vi funnit intressant i denna kontext är att respondenterna nästan uteslutande 
beskriver detta fenomen i tredje person. Det verkar finnas en övergripande 
uppfattning hos flera av respondenterna, att det främst är andra människor som har ett 
socialt behov och vill prata. Vi tror, i likhet med vad en av respondenterna nämnde 
(se citat nedan), att denna inställning skulle kunna vara ett typiskt Svenskt fenomen.  
 

”För övrigt tror jag att svensken generellt inte pratar med folk de inte 
känner, det handlar om integritet. Svensken är nog ganska defensiv.” 
(Anders, 29) 

 
Personer som söker sociala kontakter med främlingar för sakens skull är i 
respondenternas mening avvikande från vad som anses vara normen för socialt 
beteende på publika platser. Tonys kommentar om att ”man kan glömma bort att man 
befinner sig i en offentlig miljö” och börjar prata med främlingar, tyder på att det 
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finns en mental barriär hos konsumenterna mot detta sätt att ta kontakt med andra 
konsumenter.  

3.5.2 Konsumentens praktiska behov 

I butiksmiljön ställs konsumenten ofta inför valsituationer där denne värderar olika 
tjänster och produkter. I denna informationssökande process är andra konsumenter en 
viktig källa för information. Harris et al. (1997) beskriver att konversationer mellan 
konsumenter ger en bättre upplevd nöjdhetskänsla under värderingen av olika 
alternativ i en butiksmiljö jämfört med att konversera med butikspersonalen. 
Författarna menar även att den upplevda trovärdigheten i konversationer mellan 
konsumenter är högre än trovärdigheten mellan konsumenter och butikspersonal. Man 
menar även att kvinnor över 35 år var konsumentgruppen som var mest benägna att 
konversera med andra konsumenter. Harris et al. (1997) baserar sina teorier ovan på 
undersökningar som gjordes i en Amerikansk klädaffär där främst kvinnor handlade.  
 
Vi förde i kapitel 3.3.1 ett resonemang kring just trovärdighet konsumenter emellan, 
samt mellan konsumenter och butikspersonal. Vi analyserade där citatet från Björn, 
och hans resonemang kring köpet av en TV. I motsats till studien gjord av Harris et 
al. så hävdar Björn att han har ett större förtroende för butikspersonalen än andra 
konsumenter. Vi tolkar denna skillnad utifrån följande tre aspekter som vi ser som 
möjliga orsaker: produkt, kultur och kön. Det tycks finnas skillnader mellan köp av 
high involvement och low involvement-produkter, samt mellan tekniskt avancerade 
produkter och de som har enklare funktioner. I Björns fall bedömde han den 
butiksanställdes kunskaper om produkten som större ön andras konsumenter och 
väljer därför att fråga denne. Det kan även finnas förklaringar i skillnaden mellan 
Amerikansk och Svensk kultur. Svenskarna har kanske lättare att lita på säljaren än 
amerikanerna. Slutligen kan vi inte utesluta att det kan finnas skillnader i hur män och 
kvinnor resonerar vid denna typ av köp, Harris et al. (1997) menar att kvinnor är mer 
benägna att fråga andra konsumenter. Vi har dock inte funnit någon större skillnad 
mellan män och kvinnors benägenhet att interagera. 
 
McGrath och Otnes (1995) beskriver CCI genom att definiera olika typer av 
interpersonella roller som konsumenter spelar i butiksmiljöer. Ett bra exempel på 
detta är rollen ”help-seeker” (ibid., p. 263), där konsumenten använder andra 
konsumenter för att få råd om produkter. Detta kan yttra sig i att en konsument frågar 
en annan om hon/han tycker om en produkt som denne överväger att köpa. En annan 
situation kan vara om en konsument skall köpa en present och vill ha bekräftelse från 
en oberoende källa (det vill säga inte från butikspersonalen) att produkten i fråga är 
bra, snygg, praktisk och så vidare.  
 
Även Davies et al. (1999) beskriver att en av huvudorsakerna till att CCI uppstår är 
att konsumenter vill minska riskerna vid val av produkter och tjänster i butiker. Detta 
är enligt författarna i synnerhet förekommande vid köp av high involvement produkter 
till exempel relativt dyra och eller tekniskt avancerade köp. Risker som konsumenter 
kan uppleva i valsituationer beskrivs av Solomon et al. (2002, p.247). Dessa risker är 
monetär, funktionell, fysisk, social och psykologisk risk. CCI är ett sätt för 
konsumenter att minimera dessa risker då de befinner sig i en butiksmiljö. Anders 
beskrev detta på följande sätt: 

 23



 

”Man frågar nog främst när det är något man ska handla som man har 
dålig koll på själv, till exempel om man ska köpa något till datorn. Det är 
när det gäller sällanköp, när det krävs ett engagemang.” (Anders, 29)  

 
Vi fann att våra respondenter hade olika skäl till att ta kontakt med andra 
konsumenter, men till skillnad från deras förhållande till de sociala behoven så kunde 
de identifiera sig själva med en person som frågar saker av praktiska skäl. Att fråga 
en annan konsument om råd, med avsikten att faktiskt få reda på någonting som man 
själv inte vet är enligt respondenterna mer acceptabelt än att bara framstå som 
sällskapssjuk. Att få råd och hjälp av andra konsumenter kan även tolkas som ett sätt 
att minska den upplevda risken att göra ett dåligt köp. Många respondenter beskrev 
hur de i olika utsträckning tar kontakt eller blir kontaktade av andra konsumenter i 
butiker av mer praktiska skäl. 
 

”Oftast är det väl det liksom att dom antagligen är osäkra på det dom ska 
handla och oftast frågar man ju dom som jobbar där. Jag kan i och för 
sig tänka mig att folk tittar sig omkring om det många andra som köper 
den här grejen.” (Erik, 18) 

 

”Jag brukar ju inte vilja kommunicera men det kan hända att jag kan få 
för mig att i en butik gå fram och fråga ”var har du köpt den där jackan” 
till exempel, men då skall de vara väldigt snygg i så fall.” (Malin, 25) 

 

”…om en verbal kommunikation sker från min sida i alla fall så har jag 
oftast ett specifikt syfte eller en specifik fråga. Eller fråga någonting som 
konsumenten har information om t ex ’vet du någonting om det här’, ’vet 
du om det här är bra’ eller ’du har en jättesnygg tröja på dig, var har du 
köpt den någonstans’ Det behöver inte specifikt ha någonting med just 
den affären som man är i att göra, utan det kan vara vad som helst.”  
(Melissa, 24) 

 

’”Jag brukar fråga saker om recept eller om hur man gör en viss rätt. Jag 
frågade en tjej i mataffären senast häromdagen om hur man gör 
guacamole, jag fick flera bra tips om hur hon brukade göra, det var bra. 
Jag frågar ofta om tips i mataffären när jag själv känner att jag har lite 
dålig koll. Jag brukar fråga någon som ser trevlig ut.” (Björn, 39) 

3.5.3 Atmospherics – Butikens interiör och design 

Begreppet Atmospherics myntades för över 30 år sedan och betyder att medvetet 
designa ett utrymme (en butik) för att skapa vissa emotionella effekter hos 
konsumenter (Kotler, 1974, p. 50). Huvudtanken med Atmospherics är att designa 
attraktiva miljöer. Kotler beskriver hur butiker kan stimulera konsumenter genom att 
använda sig av olika kombinationer av fysiska attribut som till exempel färg, ljus, doft, 
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musik och temperatur. Att experimentera med fysiska butiksattribut är sedan länge en 
naturlig del av designprocessen vid skapandet av butiker. Kotlers tanke med 
Atmospherics är i grunden att stimulera konsumenternas köpbeteende men nyare 
forskning visar även att Atmospherics påverkar CCI vilket i sin tur är ett instrument 
för butiken att påverka lojalitet och positiv word-of-mouth (Moore et al. 2005). Vi har 
i vår intervjustudie inte berört butikens fysiska utformning i någon större utsträckning 
och det var inte heller någon respondent som spontant uttalade sig om den butikers 
fysiska design. Vi anser dock att detta är en viktig faktor som kan stimulera 
förekomsten av CCI. Nedan finns två bildexempel på teknikbutiken Webhallen, från 
vår observationsstudie. 
 
 

 
 

FIGUR 2. WEBHALLEN BILD 1. 
 

 

 
 

FIGUR 3. WEBHALLEN BILD 2. 

 
I Webhallen har butiken skapat atmosfären med bland annat ett färgtema, belysning 
och tv-spel. Den fysiska utformningen av denna butik inbjuder till interaktion mellan 
konsumenter då denna hörna blir en naturlig mötesplats för konsumenterna. Detta kan 
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ses både genom att det finns möjlighet att prova tv-spel eller att bara sitta i den runda 
soffan och vänta på sin tur i kön. 
 
Atmospherics är, inom ramen för vår studie, inte något som konsumenten aktivt 
reflekterar över, men att det likväl är en viktig detalj i den kontext vi behandlar 
fenomenet CCI. Vad som vi däremot upptäckt är att även om konsumenter inte direkt 
tänker på butikens fysiska attribut som en inbjudan till social interaktion, så 
reflekterar de desto mer på hur sociala events, arrangerade av butiken, påverkar deras 
och andras sätt att socialisera i den. Vi har behandlat detta område med hjälp av 
Martin & Pranter’s (1989) begrepp Compatibility management. 

3.5.4 Compatibility Management – en isbrytare för CCI? 

Martin och Pranter (1989) belyser en mycket viktigt fråga: vad kan butiker göra för 
att styra eller positivt influera hur konsumenter påverkar varandra i butiksmiljön? De 
kallar detta för Compatibility Management. Innebörden av detta begrepp är en 
process som kan delas upp i två steg. Det första är att attrahera en homogen 
konsumentgrupp till butiken. Anledningen till detta är att minska riskerna för 
konfrontationer mellan konsumenter i butiksmiljön, vilka kan få negativa följder för 
butiken. Det andra steget är att aktivt styra både den fysikiska butiksmiljön och de 
möten som uppstår mellan konsumenter i denna. Den önskvärda effekten av dessa 
aktioner är att skapa en social arena för ”likasinnade” konsumenter och förstärka 
positiva möten mellan dem likväl som att minimera förekomsten av negativt laddade 
sådana. Vidare kan vi se att till skillnad från mer traditionella sätt att se på butiker, 
där varor, priser, tillgänglighet och andra mer konkreta och fysiska attribut spelar en 
central roll, är det här kompatibiliteten mellan konsumenterna som ses som butikens 
kärnservice.  
 
Vi har genom vår undersökning funnit flera exempel på att konsumenterna ändrar sitt 
beteende när butiker anordnar särskilda events som ökar kompabiliteten mellan 
konsumenterna, utan att för den delen förändra butiken i sig. Den vanligaste 
företeelsen inom detta område som vi upptäckt är när butiker arrangerar olika former 
av klubbkvällar, ofta i samband med utförsäljningar och liknande händelser. Detta 
fenomen kan kopplas till Taubers (1972) sociala shopping motiv: kommunikation med 
andra människor med liknande intressen och attraktion till platser med jämlikar. 
Flera respondenter berättar att både de själva och andra konsumenter upplever att det 
uppstår en mer naturlig kontakt mellan konsumenter vid dessa tillfällen vilket 
förtydligas i följande citat. 
 

”Jag har nyligen varit på två riktigt stora reor (utförsäljningar) där det 
har krävts en inbjudan för att få komma. Det var väldigt billigt och 
väldigt mycket folk, där blev det väldigt lätt att man pratade med andra. 
Mycket handlade om att alla samlade på sig en mängd varor som man 
tänkte köpa och att man var tvungen att vakta alla de sakerna för att 
andra kom och drog i dem. Jag tror att det blir vanligare att man pratar 
med folk i extrema situationer.” (Tony, 23) 
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”Jag tror att människor pratar betydligt mer med varann under till 
exempel klubbkvällar på exempelvis Åhléns, då tror jag att fler känner att 
de har någonting gemensamt och sedan brukar det vara lagom mycket 
folk under sådana. Folk tar det lite lugnare, de tar sig mer tid till att gå 
omkring och titta lite.” (Maria, 37) 

 

”Jag var och handlade på NK häromdagen, det var rea för alla NK-
Nyckeln kunder. Det var väldigt mycket folk i varuhuset och i butikerna 
var det långa köer. Normalt upplever jag att det brukar vara lite stressig 
och irriterad stämning när det är så trångt och köerna blir långa, men 
denna dag var det annorlunda. Det var en jättetrevlig stämning i 
butikerna och kunderna pratade med varandra till höger och vänster. 
Man hjälpte varandra att hitta rätt storlekar och folk hjälpte varandra att 
hålla platsen i kön om det var någon som behövde hämta eller byta 
något.” (Eva, 59) 

 

”När jag handlade kläder på H&M dom dagarna som dom släppte Stella 
McCartney kollektionen och då var det rätt mycket folk i butiken. När vi 
stod och provade kläder, så det var ganska fascinerande för det har 
aldrig hänt tidigare, för då började konsumenterna prata med varandra 
inklusive jag och vi började förhandla om varor och göra byten av 
storlekar med varandra och även ge varandra tips på hur man t ex kunde 
ha vissa plagg och sådär.” (Melissa, 24) 

 
Vi menar att dessa, av butiken arrangerade, situationer fungerar som kommunikativa 
isbrytare för konsumenterna. Även fast det kan vara mycket människor i butiken med 
långa kassaköer, så upplever konsumenterna att de är där av en särskild anledning och 
att de i vissa fall känner sig speciella då de fått möjligheten att uppleva något som inte 
ses som tillgängligt för allmänheten. Denna känsla verkar skapa en slags gemenskap 
mellan konsumenterna och denna främjar även deras benägenhet att interagera med 
varandra. Det som gör detta fenomen ännu mer intressant är att dessa events i 
realiteten inte nödvändigtvis exkluderar allmänheten från att delta. Alla konsumenter 
som vill kan bli medlem i till exempel Åhléns eller NK:s klubbar. Att butiker 
anordnar dessa events är i sig inget nytt. Att konsumenter dras till dem för att de 
känner sig utvalda eller att de får möjlighet att handla saker biligare kan ses som ett 
naturligt inslag, men att dessa händelser främjar en positivt upplevd interaktion i 
miljöer som i vanliga fall kanske till och med upplevs som störande och stressiga är 
en mycket intressant tanke.  

3.6 Vilka upplevda effekter har CCI? 
CCI har en stor inverkan på konsumentens upplevelse. Vi har delat in dessa upplevda 
effekter i positiva och negativa och presenterar dessa nedan.  
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3.6.1 Konsumentens positivt upplevda effekter 

Interaktionen mellan konsumenter påverkar den totala shoppingupplevelsen hos 
konsumenten. CCI kan uppfylla flera av de behov konsumenterna har, såväl sociala 
som praktiska. Behov som uppfylls kan leda till en känsla av tillfredsställelse. Att 
interagera kan innebära en ökad känsla av bekräftelse och samhörighet. Andra 
konsumenter som upplevs ha ”rätt” uppförande, utseende och ålder kan stärka känslan 
av välbehag och ha en stimulerande effekt på vårt deltagande (Grove & Fisk, 1997). 
Personer ur vad Solomon (2002) kallar referensgrupper kan ha denna effekt. En 
referensgrupp är en verklig eller imaginär person eller grupp som påverkar våra 
värderingar och vårt beteende. Referensgruppers influenser kan delas upp i tre former; 
informationsbaserade, nyttomaximerande och värdekommunicerande. Dessa 
influenser påverkar i sin tur konsumentbeteendet. Vi tittar och lyssnar gärna på vad 
personer i vår omgivning gör eller säger. Under intervjuerna har dessa teorier 
bekräftats. Det har framkommit att man gärna tittar på, pratar med och låter sig 
influeras av andra konsumenter som verkar besitta kunskap eller god smak. Andra 
konsumenter kan ge oss en ”vägledande” effekt. Att i en butik välja en produkt som 
någon kommenterar positivt tycks ge en mycket positiv känsla hos konsumenten, en 
känsla av bekräftelse. Att döma av våra respondenters svar så tycks detta kunna 
påverka oss oavsett ålder eller kön. Några av respondenterna beskrev ett par sådana 
situationer och hur de påverkar shoppingupplevelsen.  
 

”Om till exempel jag står och provar en tröja och någon går förbi och 
säger att: den där färgen skulle passa jättebra på dig, bra val! Då 
påverkas jag av det, helt klart. Det kan absolut bli mitt avgörande, jag 
kanske skall köpa den här i alla fall. Man tar till sig det.” (Maria, 37) 

 

”…om jag provar t ex en tröja och någon annan säger att den ”passar 
dig bra”, då tar man ju lite åt sig och tänker att det var ju trevligt om den 
gör det” (Elsa, 83) 

 

”Det finns situationer när man har blivit glad, till exempel om någon gett 
en komplimang. Säger någon något positivt känns det bra. Vid närmare 
eftertanke kan det leda till att jag vågar ta kontakt och fråga folk efteråt, 
det känns lättare då. När någon annan kommit fram och sagt att ”vilka 
fina skor, var har du köpt dom” eller något annat så tänker man nog att, 
det kanske är ok att kommentera eller fråga andra ändå. Jag skulle nog 
inte komma på det själv men om andra gör det så kan man påverkas att 
själv göra det.” (Malin, 25) 

 

”Att man får ögonkontakt med någon när det är trevligt, då blir man glad. 
Det är trevligt att möta en främmande person som man kan ha någon 
slags konstigt samförstånd med i en sån situation t ex en kö när man 
handlar något ganska trivialt kanske. Är det irritation så är det mer att 
man kan stå och gadda ihop sig och tycka att det är en ”dum” affär 
typ ”usch vad dåligt det funkar” och det blir lite bättre av att man inte är 
ensam i sin irritation.”  (Ulla, 53) 
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Följande citat kan kopplas samman med Taubers (1972) personliga motiv: hitta nya 
trender. Björn använder de andra konsumenternas utseende som en indikator på vad 
som är trendigt och moderiktigt och finner även en tillfredställelse i att identifiera sig 
med andra konsumenter. Interaktionen i detta fall behöver inte vara direkt 
kommunikation, utan är mer subtil. Närvaron andra konsumenter och hur de ser ut är i 
detta fall interaktionen i sig. 
 

”Är jag i en klädaffär så tittar jag mycket vad dom andra som handlar 
har på sig. Har de andra i butiken trendiga och moderiktiga kläder och 
tänker handla samma saker som jag, då känns det bra. Är det någon som 
har fula kläder och tänker handla samma som jag då undviker jag det. 
Jag ser det som en slags indikator för att veta när jag är rätt ute” (Björn, 
39) 

 
Interaktion mellan konsumenter kan alltså även handla om ett värdefullt 
informationsutbyte konsumenter emellan. Undersökningar har visat att vi har ett stort 
förtroende till andra konsumenter och att interaktionen med andra konsumenter ofta 
tenderar till att leda till ett köp. Positivt upplevda interaktioner mellan tidigare 
obekanta konsumenter leder till en positiv helhetsbild och i förlängningen en 
upplevelse av hög servicekvalitet i den besökta butiken (Harris et al. 1997).  Denna 
påverkan från kontakter med andra konsumenter tycks kunna öka den positiva 
helhetskänslan av en shoppingupplevelse. Detta borde i så fall kunna leda till att 
konsumenten blir mer positiv och i sin tur sprider denna känsla vidare till andra 
konsumenter i en sorts positiv spiral. Malin beskrev under intervjun att det kan 
kännas bra om någon ger en komplimang eller frågar om något. Hon sa dessutom att 
detta kan leda till att hon själv i sin tur påverkas till att kommentera eller fråga någon 
annan om något. Detta betyder som att normen att ”hålla sig på sin kant” kan ändras 
av andras beteende. Om andra konsumenter kan påverka vår shoppingupplevelse på 
ett positivt sätt så borde det rimligtvis även kunna bli tvärt om, att kontakten med 
andra konsumenter kan påverka upplevelsen negativt. 

3.6.2 Konsumentens negativt upplevda effekter 

Konsumenten kan även uppleva negativa effekter med CCI. Det är inte alla som 
uppskattar eller vill delta i konversationer med främlingar och vissa konsumenter 
undviker platser eller situationer där sådana kan tänkas förekomma (Harris et al. 
1997). De referensgrupper som Solomon (2002) beskriver kan även ha en negativ 
effekt, så kallade avoidance groups. Detta är en grupp en enskild konsument inte vill 
förknippas med och kan i allra högsta grad påverka shoppingupplevelsen och 
konsumentens beteende. Till exempel kan konsumenter undvika att handla något som 
en person från en avoidance group rekommenderar eller själv köper. Ett exempel på 
hur dessa grupper finner vi i exemplet ovan. Björn beskriver hur han brukar iaktta vad 
andra människor har på sig när han köper kläder. Är det någon som har fula kläder 
som köper de kläder som han tänkt köpa, så kan det till och med gå så långt att han 
undviker att köpa de kläderna. Nedan redovisas flera exempel på hur konsumentens 
känslor och beteende kan påverkas av avoidance groups. 
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”Om jag står och tittar på en tröja till exempel, och så kommer det in tio 
stycken fjortonåringar och tittar på samma tröja, då kanske jag tar mig 
en funderare, ska jag verkligen ha den här tröjan? Jag är i alla fall 37 år, 
det kan påverka. Eller om det kommer in tre fyllkärringar, då köper jag 
den inte heller.” (Maria, 37) 

 

”…går jag in i en klädaffär med en massa jönsar som står och drar i 
kläderna så tänker jag nog; det här var ingen bra affär.” (Björn, 39) 

 
En annan aspekt är att vi som konsumenter kan störas av andra konsumenters 
beteende i butiksmiljön, till exempel vid köbildning. Högljudda eller stökiga personer 
eller ett annorlunda beteende kan leda till dåligt humör och irritation. Det är särskilt 
vanligt att man irriterar sig på individer från andra åldersgrupper eller främlingar 
olika en själv (Grove & Fisk, 1997).  
 
Just kösituationer tycks vara ett av de vanligare tillfällen då negativa interaktioner 
uppstår. I kön har konsumenter tid att verkligen iaktta varandra, ofta under en längre 
stund, det är ofta trångt och människor hamnar lätt fysiskt nära varandra. Det ”revir” 
man har runt omkring sig krymper och man får lätt fysisk kontakt med andra, ofta 
ofrivilligt. Många är dessutom känsliga för hur de behandlas i kön, vissa känner sig 
förolämpade och trampade på om någon till exempel försöker att tränga sig före. De 
flesta inte tycker om att köa överhuvudtaget. I kösituationer uppstår ofta interaktioner 
mellan konsumenter som kan påverka shoppingupplevelsen negativt. Det händer att 
irriterade diskussioner uppstår, vilket inte bara påverkar de inblandade negativt, utan 
även konsumenter runt omkring.  
 

”…jag kan bli störd på att folk kan vara stressade buffliga och högljudda, 
särskilt när man är i mataffärer” (Anders, 29) 

 

”Kan hända att jag säger till folk som tränger sig i kön, då brukar jag 
tillrättavisa folk. Kan även hända att jag blir tillrättavisad ibland. 
Särskilt på t ex Onoff, där de inte har något tydligt kösystem.” (Anders, 
29) 

 

”…när jag var på H&M och provade Stella McCartney kollektionen så 
var det en tjej, jag provade en jacka i storlek small och hon försökte 
övertyga mig om att jag var större än var hon var och att jag borde ha en 
medium istället, vilket jag inte alls höll med om. Så vi stod där och 
förhandlade fram och tillbaka och jag bara tvärvägrade, jag tänkte inte 
ge ifrån mig den här small jackan. Då blev jag skitirriterad av att hon 
hade mage att komma fram till mig liksom och försöka, det kändes lite 
som hon inkräktade på mitt revir.” (Melissa, 24) 

 

”…det ju också vara negativt om någon annan kund är oförskämd mot 
någon och jag inte håller med då kan det bli ganska jobbigt” (Ulla, 53) 
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På samma sätt som positiva kontakter med andra konsumenter påverkar 
shoppingupplevelsen positivt, så kan negativt uppfattade interaktioner ge negativa 
effekter på shoppingupplevelsen. Risken finns även att en konsument som påverkats 
negativt sprider negativa känslor och uppfattningar vidare till andra konsumenter på 
samma sätt som i den spiral vi beskrev tidigare. 
 
Vi har genom vår studie upptäckt att social interaktion är en högst väsentligt del av 
shopping. Vi visste redan innan vi påbörjade denna uppsats att konsumenter 
interagerar med andra konsumenter på olika sätt, men i slutet av denna analys kan vi 
konstatera att många konsumenter shoppar ofta för shoppandets skull och även att 
shopping kan betyda att konsumenter bara socialiserar med varandra i butiker utan att 
faktiskt köpa något. Denna sociala interaktion påverkar i sin tur konsumenternas 
totala shoppingupplevelse och i vissa fall även deras köpbeteende. Vi menar att detta 
perspektiv på shopping skulle kunna kallas Social Konsumtion, eftersom det tyder på 
att interaktionen mellan konsumenter är en viktig del av shoppingupplevelsen och 
ibland till och med huvudingrediensen i den. 
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4 Slutsatser 

Genom observationsstudier fann vi att social interaktion mellan konsumenter i allra 
högsta grad förekommer, men att det var svårt att bedöma betydelsen av den för den 
enskilde konsumenten. Observationerna gav oss dock en inblick i hur konsumenter 
beter sig i butiker i förhållande till vad de skall handla och var denna interaktion 
förekommer. 
 
Vi upptäckte att majoriteten av våra respondenter kunde identifiera sig med rollen 
som en upplevelsesökande shoppare, en recreational shopper. Shopping i detta 
sammanhang handlar i huvudsak om konsumenternas besök i t ex kläd- och 
hemelektronikbutiker, men berör inte dagligvaruinköp. Shopping betraktas av 
konsumenterna som ett roligt, avkopplande och socialt tidsfördriv som kan jämföras 
med andra fritidsaktiviteter. Vi upptäckte även att, till skillnad från tidigare 
forskningsresultat, att det fanns få skillnader mellan män och kvinnor i alla åldrar 
gällande deras syn på shopping som ”nöje”. Detta tolkade vi som en kulturell skillnad 
mellan Sverige och USA, då majoriteten av tidigare forskning bedrivits av 
Amerikaner.  
 
Det finns flera olika motiv för konsumenter att ta kontakt och interagera med andra 
konsumenter i en butiksmiljö. Det har visat sig att det finns både sociala och praktiska 
motiv. Bland de respondenter vi talat med så har det visat sig att de har haft svårt att 
se att de själva skulle ha sociala motiv till att interagera med andra. De flesta tror att 
det finns sociala motiv till att ta kontakt. De påpekar dock gärna att det är andra som 
har just dessa behov, inte de själva. Det finns normer som säger att det inte är fullt 
accepterat att interagera med främmande människor av sociala skäl och det är få som 
erkänner att de själva skulle kunna tänkas ha ett behov av detta. Att interagera av 
praktiska behov tyck dock vara mer vanligt förekommande och betydligt mer 
accepterat. Att få hjälp eller råd av andra konsumenter kan öka tillgången på 
information och minska risken till att göra ett dåligt köp. 
 
En specifik företeelse som stimulerar förekomsten av social interaktion mellan 
konsumenter är när butiker och varuhus bjuder in sina klubbmedlemmar till särskilda 
events. Vid dessa tillfällen kommunicerar konsumenterna, till skillnad från vanliga 
butiksbesök, obehindrat med varandra och upplever ofta glädje och gemenskap. 
Denna gemenskap grundas i att konsumenterna upplever att de kommit till butiken av 
samma anledning som de andra besökarna. Ett av butiken arrangerat event fungerar 
som en kommunikativ isbrytare mellan konsumenterna och situationer som annars 
upplevs som stressiga och obekväma förvandlas till positiva upplevelser. 
 
Hur konsumenter upplever interaktion med andra konsumenter yttrar sig i olika 
nivåer. Närvaron av andra konsumenter i en butik är en faktor som indikerar om 
konsumenten känner sig ”hemma” eller inte. Även mängden människor i en butik 
avgör hur konsumenten upplever situationen. En avsaknad av andra konsumenter i en 
butik skapar misstänksamhet medan en fullproppad butik skapar irritation och i vissa 
fall resulterar i ett avbrutet eller inställt butiksbesök. 
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Interaktion mellan konsumenter i butiker upplevs både positivt och negativt av våra 
respondenter. De vanligaste positivt upplevda företeelserna är när konsumenter ger 
varandra komplimanger gällande t ex kläder eller när en konsument kan får ett 
värdefullt informationsutbyte med annan konsument. Interaktion som upplevs på ett 
negativt sätt är oftast relaterat till köbildning och upprörda känslor då konsumenter 
inkräktar på varandras revir eller personliga utrymme. 
 
Konsumentens totala shoppingupplevelse påverkas av flera faktorer vid ett 
butiksbesök och vi har upptäckt interaktionen med andra konsumenter är en del av 
denna upplevelse. Interaktion förekommer i olika grader och former och genererar 
både glädje och irritation hos den enskilde konsumenten. Hur aktivt en konsument 
interagerar med andra varierar på en individuell nivå, men det gemensamma för alla 
konsumenter vi talat med är att alla vill att det skall finnas andra shoppare omkring 
när de själva shoppar. Detta tyder på en bild av att konsumtion i butiker inte 
uteslutande handlar om att köpa saker eller uppleva butiksatmosfären, utan även att 
känna närvaron av och interagera med andra konsumenter. Detta har slutligen lett oss 
fram till en ny dimension av shopping: social konsumtion. Social konsumtion sätter 
begreppet shopping i ett nytt perspektiv, där det som konsumeras ligger i gränslandet 
mellan vad butiker erbjuder och vad andra konsumenter tillför en shoppare. 
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5 Avslutande diskussion 

Våra slutsatser visar att vi som konsumenter påverkas av andra konsumenter i 
butiksmiljön. En stor del av anledningen till att vi shoppar är att vi söker en 
upplevelse, avkoppling eller socialt tidsfördriv. Social interaktion är något som 
konsumeras, att träffa andra människor är en av anledningarna till att vi 
överhuvudtaget shoppar, även om vi själva kanske inte alltid tänker på det. 
 
Vid intervjuerna med våra respondenter frågade vi bland annat om de brukade 
interagera med andra konsumenter, det vill säga människor de inte träffat tidigare. 
Svaret blev ofta spontant nej, det brukar de inte göra. Efter en stunds betänketid eller 
fortsatt diskussion framkom det dock i samtliga fall att det trots allt förekommer, 
ganska ofta till och med. Fenomenet tycks vara något som man själv inte medvetet 
reflekterar över. Det kunde ibland även uppfattas som att respondenten svarade nej 
för att de kanske skulle uppfattas som annorlunda eller konstiga som brukar prata 
med främmande människor utan någon riktig anledning. Vi styrs av normer och är 
rädda att sticka ut från dessa. Många är rädda för att verka kontaktsökande och 
desperata, samtidigt är det få som känner sig besvärade när någon annan tar kontakt. I 
de flesta fall uppskattar man när någon vill utbyta några meningar eller fråga om 
något.  
 
Människan vill känna gemenskap, känna att han eller hon är delaktig och tillhör en 
grupp. Finns en gemensam nämnare som till exempel ett medlemskap eller ett 
gemensamt intresse så tycks benägenheten att interagera öka betydligt. Kan man 
locka en viss önskad grupp av konsumenter så finns det möjligheter att skapa 
gemensamma nämnare genom till exempel en viss sorts tema eller intresseområde.  

 
Eftersom social interaktion påverkar konsumentens shoppingupplevelse så kan den 
användas av företag/butiker som ett verktyg för att påverka konsumenten, det handlar 
om att kunna kontrollera de faktorer som påverkar CCI. Positiv CCI kan öka 
tillfredsställelsen hos konsumenten och påverka dennes preferenser för framtida val 
av butik (Martin & Pranter, 1989). Om konsumenten känner sig nöjd med helheten av 
butiken så ökar sannolikheterna att en lojalitet hos denne skapas (Moore et al. 2005).  
I förlängningen skulle detta även kunna leda till positiva effekter genom word of 
mouth. En nöjd kund tenderar att berätta vidare om sina positiva upplevelser för andra, 
vilka kan påverkas att besöka den berörda butiken. Word of mouth kan fungera som 
ett steg i compability management processen (Martin & Pranter 1989). Compability 
management är en process där homogena konsumenter lockas till en viss miljö. Här 
arbetar man med att skapa en gynnsam fysisk och social miljö just för detta syfte. 
Målet är att skapa möten mellan konsumenter som ger positiva upplevelser och 
samtidigt undvika möten som kan medföra negativa effekter. 
 
Det finns förutsättningar för social interaktion kan ses som ett möjligt 
konkurrensmedel. Harris et al. (2000) menar att allt fler alternativa sätt att shoppa på, 
såsom Internet, TV och telefon innebär att det för butiksägare och distributörer mer 
och mer handlar om att skapa ”kanallojalitet” istället för vad man brukar kalla för 
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butikslojalitet. Social interaktion kan användas som ett konkurrensmedel när en butik 
vill locka fler nya kunder, skapa lojalitet hos de befintliga samt att hindra dem från att 
lockas till att använda andra kanaler för sina inköp. Vissa former av social interaktion 
förekommer även inom till exempel e-handeln. Det är vanligt att e-handelsföretagen 
har diskussionsforum för konsumenterna, forum där produkter och tjänster kan 
diskuteras. Här är dock konsumenten mer anonym och den upplevda trovärdigheten 
kan tänkas vara betydligt lägre här än i butiksmiljön. 
 
För butiker och varuhus kan implikationen av social konsumtion, bli att de kan 
undersöka hur social interaktion mellan konsumenter värderas av deras egna kunder. 
Genom att undersöka detta kan de få en bild av hur interaktion mellan konsumenter i 
deras butik fungerar och vilken effekt det har på konsumenternas nöjdhet med deras 
service. Social interaktion i butiken kan kanske bli en lika naturlig del i 
designprocessen av en butik, som att designa den fysiska omgivningen genom 
atmospherics. Den fysiska och sociala omgivningen i en butik har ett ömsesidigt 
beroendeförhållande till varandra. Till exempel kan en väl genomtänkt lösning av den 
fysiska omgivningen resultera i en tilltalande atmosfär som bjuder in till social 
interaktion mellan konsumenter lika mycket som särskilda events kan främja 
interaktion. 

5.1 Metodkritik 
Vi har valt att i denna uppsats belysa ett område som handlar om människors 
upplevda känslor och relationer. För att kunna skapa en ökad förståelse för detta 
område så har en mängd information från vetenskapliga artiklar och böcker samlats in, 
teorier som sedan tillsammans med empirisk information från observationsstudier och 
intervjuer har analyserats. 
 
De metoder som har använts har haft både för och nackdelar. Observationsstudierna 
fungerade som en bra inledande metod och skapade en bild av hur problemområdets 
miljö kunde se ut i verkligheten. Dock innebar den valda formen av observationer 
vissa begränsningar. Eftersom vi som forskare valde att endast observera 
konsumenters beteenden utan att prata med dem så kunde vi enbart konstatera att 
interaktion mellan konsumenter förekommer. Metoden gav ingen djupare information 
om det vi i huvudsak ville ta reda på, hur konsumenter upplever social interaktion 
med andra konsumenter och hur denna interaktion påverkar deras shoppingupplevelse. 
 
De intervjuer som gjordes gav oss mycket användbar och intressant information som 
tillsammans med teorierna kunde analyseras och tolkas. Intervjuerna medförde en 
utmärkt möjlighet att verkligen undersöka hur konsumenten själv tänker och känner. 
En nackdel med att göra intervjuerna på det sätt som gjordes är att de utfördes i en 
miljö och i en situation som ligger långt från den miljö som forskningsfrågan utspelar 
sig i, butiksmiljön. Intervjuerna gjordes oftast hemma hos respondenterna, dessutom 
kunde det ha gått ett par dagar sedan respondenten senast hade en shoppingupplevelse. 
 
Det är möjligt att fler intressanta reflektioner skulle kunna uppstå om empirin skulle 
ha insamlats genom en annan form av metod. Det skulle till exempel vara intressant 
att följa en konsument under ett antal shoppingrundor och i anslutning till dessa 
dokumentera dennes upplevelser och känslor genom intervjuer.   
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5.2 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har flera olika tankar och frågor dykt upp som angränsat till 
problemområdet att men inte riktigt passat problem och syfte. Ett par av dessa 
presenteras nedan som förslag till vidare forskning. 
 
Point of interaction? 
Ett upplägg kan vara att ur ett företagsperspektiv undersöka exakt vilka platser i 
butiken som positiv CCI förekommer och utifrån det undersöka hur dessa platser kan 
optimeras (genom t ex atmospherics) för att främja denna sociala interaktion. Detta 
skulle kunna utföras genom mer omfattande deltagande observationsstudier i butiker 
som eventuellt kan kompletteras med intervjuer. 
 
Compability management 
Att göra en studie som fokuserar på Compatibility management, kan vara en annan 
ingång. Detta skulle kunna ge djupare kunskap om hur konsumenter agerar vid till 
exempel särskilda events i butiker och hur butiker kan skapa fysiska och sociala 
förutsättningar för att attrahera rätt målgrupper. Även detta bör genomföras ur ett 
företagsperspektiv. 
 
Social konsumtion 
Vi har funnit att shopping är en aktivitet som långt ifrån bara fungerar som ett 
rationellt sätt att köpa saker. Shopping är för många ett nöje i sig och det är inte alltid 
en shopping tur på stan resulterar i ett faktiskt köp. Socialiseringen som äger rum när 
människor möts då de shoppar skulle till exempel kunna jämföras med andra 
fritidssysselsättningar för att mäta vikten av socialiseringens betydelse i förhållande 
till den rationella nyttan med att shoppa. 
 
Konsumenters  kommunikationsmönster i butiker 
Det skulle vara intressant att göra en jämförelse hur konsumenter uppfattar skillnader 
vad det gäller kontakten mellan konsument-konsument och kontakten konsument-
butiksanställd. En sådan studie skulle även kunna undersöka närmare vilka skillnader, 
gällande frekvens av interaktion mellan konsumenter, som finns mellan olika typer av 
butiker och produktkategorier i detta avseende. 
 
Demografiska skillnader 
CCI kan även undersökas djupare genom att titta på om det finns skillnader mellan 
åldersgrupper och kön i förhållande till benägenhet att interagera med andra 
konsumenter i butiker. En annan aspekt skulle kunna vara att undersöka skillnader 
mellan konsumenter i en storstad och på en landsort. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Premisser 
Fokus ska ligga på att: 

• Undersöka konsumenternas motiv till CCI (nytta eller socialisering) 
• Konsumenternas upplevda positiva/negativa följder av CCI 

 
Information om respondenten 
Namn 
Ålder  
Civilstånd  
Yrke 
Bostadsort 
Personlig kortfattad beskrivning 
 
DEL I: Konsumentens motiv till social interaktion (CCI) 

 
1. Kan du beskriva en eller flera situationer då du har interagerat med andra 

konsumenter i en butik?  
  
 Eventuella hjälpfrågor: 

-Om ja, vem tar oftast kontakt, du eller han/hon? 
-Hur tas kontakten? 
-Vad handlar den om? 
-Talar men helst med andra av motsatt eller samma kön, ålder? 
 

2. Varför tror du att dessa situationer uppstår mellan konsumenter uppstår? 
  

Eventuella hjälpfrågor: 
- Nytta eller socialisering? 
-Vad kan man vinna på att ta kontakt med andra konsumenter? 

 
DEL II: Upplevda följder av CCI 
 

3. Hur upplever du andra konsumenters närvaro när du besöker en butik? 
-Känslor? 

4. Vad får du ut av att kommunicera med andra konsumenter? 
-Hur kan det kännas efter en kontakt? 

5. Hur påverkas din shoppingupplevelse av social interaktion med andra 
konsumenter? 

-Ge positiva exempel 
-Ge negativa exempel 

 
Avslutande fråga att så fritt som möjligt resonera kring: 
 
Varför shoppar du? 
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Bilaga 2: Bilder från observationsstudier 

 
 
 
 
 
 

 
 

Observation på klädaffären JC 
 
 
 

 
 

Observation på inredningsbutiken Granit 
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Observation på Expert 
 
 
 

 
 

Observation på Hifi-klubben 
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