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Sammanfattning 

Den ökade användningen av internet bland befolkningen har gjort att konsumenterna idag 

har lättare att införskaffa information om företag, produkter och tjänster samt göra 

prisjämförelser. På så vis besitter konsumenterna mer kunskaper om produkternas 

egenskaper. Konsumenterna söker information om produktens egenskaper och gör 

prisjämförelser genom olika interaktionspunkter. Istället för att påverkas av de traditionella 

marknadsföringsåtgärderna är det istället konsumenterna som styr sig egen 

informationssökningsprocess och köpprocess.  

Våra medverkande respondenters medvetenhet och informationssöknings 

möjlighet gör att köpprocessen ser annorlunda ut mellan de olika sysselsättningarna. Där 

pensionärerna tillsammans med arbetarna sticker ut i flera enkätfrågor jämfört med 

resterande sysselsättningar.  

Syftet med studien är att analysera hur konsumenternas informationssökning och 

köpprocess av hemelektronikprodukter ser ut.  

För att få en ökad förståelse om konsumenternas informationssöknings- och köpprocess av 

hemelektronikprodukter har material samlats in genom två enkätstudier som har bidragit till 

studiens genomföranden. 

Resultatet av studien baseras på informationssökning- och köpprocessen utifrån 

den moderna cirkulära köpprocessen med hänsyn av de fyra P: n.   

Resultatet visar att familj och vänner tillsammans med recensioner på internet är 

de källor som respondenterna förlitar sig mest på och som de anser är mest trovärdiga.  

Utifrån studiens analys och resultat kan vi dra slutsatsen att reklam på sociala 

medier är något som majoriteten av alla medverkande respondenter blir påverkade av men 

däremot är det färre som använder sociala medier vid informationssökningsprocessen.  

Hemelektronikproduktens miljöpåverkan är en viktig faktor för våra respondenter 

då flertalet av dessa aktivt väljer att köpa miljövänliga produkter, med kopplingar till att 

produkten har längre livslängd och lägre elförbrukning.  

 

 

 

 

Nyckelord: Köpprocess, Informationsprocess, Hemelektronikprodukter, produkt, pris, plats 

och påverkan.   



 

 
 

Abstract 
 

The increased use of the Internet among the population has made it easier for consumers 

today to obtain information about companies, products and services as well as price 

comparisons.  

In this way, consumers have more knowledge about the properties of the products. 

Consumers seek information about the product's characteristics and make price 

comparisons through different interaction points. Instead of being influenced by traditional 

marketing measures, consumers are instead controlling their own information-seeking 

process and buying process. 

The awareness of our participator respondents and the opportunity for information 

seeking makes the buying process different from the different pursuits. 

Where the retirees together with the workers stand out in several survey questions 

compared with the remaining pursuits.  

The purpose of the study is to analyze how consumers' information search and 

buying processes of consumer home electronics products look. To gain a better 

understanding of consumers information- and buying processes of consumer home 

electronics products, material has been collected through two surveys that have contributed 

to the study's implementation. 

The outcome of the study is based on the information- and buying process based on the 

modern circular buying process taking into consideration of the four Ps. 

The results show that family and friends along with online reviews are the sources 

that respondents rely mostly on and which they consider to be most credible. Based on the 

study's analysis and results, we can conclude that advertising on social media is something 

that most of all participating respondents are affected by, but on the other hand, fewer 

people use social media in the information-seeking process. The environmental impact of 

the home electronics product is an important factor for our respondents, as most of these 

actively choose to buy environmentally friendly products, coupled with the product's 

longevity and lower power consumption. 
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1.0 Inledning 
I det första kapitlet kommer läsaren få en överblick om ämnets bakgrund, vår 

problemformulering, uppsatsens syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Internet kopplar samman datorer till varandra genom ett globalt nätverk som underlättar för 

kommunikationen mellan människor runt om i världen (DN, 2011). Internet har vuxit allt 

mer de senaste åren och under år 2017 hade 95 procent av den svenska befolkningen över 

tolv år tillgång till internet i hemmet (Davidsson och Thoresson, 2017). I och med internets 

framfart har konsumenten idag lättare att införskaffa information om företag, produkter och 

tjänster, som har resulterat i att konsumenterna besitter mer kunskaper om produkternas 

egenskaper. Det är idag lättare för konsumenter att finna information och göra 

prisjämförelser (Fölting, Daurer & Spann, 2017). Där prisjämförelser har en större inverkan 

på hemelektronikprodukter jämfört med andra produktkategorier (Wallström, Ek-Styvén, 

Engström & Salehi-Sangari, 2017). Konsumenter hämtar informationen från olika 

interaktionspunkter som hemsidor, bloggar eller jämförelsesidor som Pricerunner 

(Reckmann, 2011). Fölting et al. (2017) skriver att produktegenskaper och prisinformation 

är de egenskaper som tyska konsumenter ansåg vara viktiga vid informationssökning och 

prisjämförelser via applikationer (appar) i en smartphone. När konsumenten har en större 

kunskap om en produkt visade studien att information från utomstående tester (svenska 

motsvarande utomstående tester är exempelvis ”Bäst i test” och ”Råd & Rön”) är en av de 

viktigaste funktionerna som konsumenten efterfrågar (Fölting et al., 2017). 

Konsumenternas förändrade beteende har lett till en förändrad köpprocess där studier har 

påvisat avvikelse från den traditionella köpprocessen. Konsumenterna rör sig inte längre 

linjärt utan mer cirkulärt dvs. de hoppar över eller vänder till föregående steg (Christensen, 

u.å.). Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) har tagit fram en modell av köpprocessen 

som bygger på den cirkulära idén. Den moderna cirkulära köpprocessen är indelad i sex 

steg: triggers, informationssökning, aktiv utvärdering, köpbeslut, efterköpsbeteende och 

lojalitet (Court et al., 2009; Yang & Lee, 2016).  

Konsumenterna använder interaktionspunkter för att söka information om en 

produkt för att sedan göra ett köp genom e-handel eller i en fysisk butik. Det har lett till en 

förändring där företag bör vara mer kreativa i dess marknadsföring då konsumenterna har 

blivit allt mer medvetna i köpprocessen (Reckmann, 2011). En global statistikrapport gjort 

av KMG år 2017 visade att varornas pris är avgörande för hur lång köpbeslutsprocessen är 
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för konsumenterna. Dyrare produkter har en längre köpbeslutsprocess än vid billigare 

produkter (KMPG, 2017). Fölting et al. (2017) skriver vidare att personliga egenskaper och 

skillnaden mellan egenskaperna är det som spelar en viktig roll om vilka funktioner som 

konsumenten är intresserad av. Forskarna exemplifierar att kvalitets-och miljömedvetna 

konsumenter värderar prisinformation som mindre viktig utan de föredrar information om 

hållbarhet och kvalité genom recensioner (Fölting et al., 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Teknikens framfart har utvecklat informationssökningen och idag sker sökandet i större 

utsträckning på internet. Teknikens framfart har omformat konsumenterna då fokuset har 

flyttats från att det är företagen som styr konsumenterna, till att det istället är 

konsumenternas som styr deras egna köpprocess. Konsumenterna har idag större kunskaper 

om de produkter som ska inhandlas och kan på så vis lättare finna den information som de 

behöver för att utvärdera ett inköp av den specifika produkten (Verhoef, Kannan & Inman, 

2015; Ward, 2017). Vilket skapar problematik för företagen då de måste omarbeta sina 

marknadsföringsåtgärder. Marknadsföringens innehåll behöver förändras för att ge 

konsumenten den information som tillfredsställer dem så att de inte behöver söka efter 

ytterligare information.  

Framfarten av internet har lett till att allt fler fysiska butiker stänger och övergår till 

e-handel (Laudon & Traver, 2016). E-handeln stod under år 2017 för nära 80 procent av 

den totala detaljhandelns tillväxt (DIBS, 2017). Elektronikbranschen har under år 2017 

vuxit med 14 procent från föregående år och står för 30 procent av branschens totala 

försäljning. Det innebär att nästan en tredjedel av den svenska befolkningen har handlat 

hemelektronikprodukter på internet (E-barometer, 2017; DIBS, 2016). E-handeln av 

hemelektronikprodukter under år 2017 har ökat mest inom sällanköpshandelns totala 

tillväxt med omsättning på 13,9 miljarder kronor (Mölne, 2018). En bidragande effekt till 

ökningen kan bland annat bero på att konsumenterna i större utsträckning än tidigare väljer 

att uppgradera sina produkter (Elektronikbranschen, 2017). En statistikrapport genomförd 

av Criteo från år 2016 visar att 60% av de brittiska konsumenterna som har köpt en 

elektronikprodukt har gjort en research genom den valda butikens hemsida och de 

resterande 40 % har sökt informationen via olika sökmotorer. 36% av de svarande 

konsumenterna uppger att de har sökt information om hemelektronikprodukter i minst en 

månad innan köpet. De svarande uppger att webbutikerna gör det bekvämt att söka efter 

produktinformation, produktegenskaper, göra jämförelser och att genomföra ett köp på 
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distans. En tredjedel av konsumenterna har köpt en hemelektronikprodukt av ren impuls i 

en e-handelsbutik. Generellt köps hemelektronikprodukter mindre genom impulsköp 

jämfört med andra produktkategorier. Rapporten visar också att 25% av alla konsumenter 

har köpt en hemelektronikprodukt genom ett impulsköp (Criteo, 2016). Om företag vet hur 

konsumenternas köpbeteende och vilka egenskaper som efterfrågas vid 

informationssökning- och köpprocessen av hemelektronikprodukter kan de reformera sina 

marknadsåtgärder. Förbättrade marknadsföringsåtgärder kan leda till att reducera antal 

sökkällor och tidsåtgång för informationssökningen vilket kan medföra ett mervärde för 

konsumenten. Flera studier och forskningar har gjorts om köpprocessen och om 

konsumenternas informationssökningsprocess inom olika branscher. Däremot är det 

enstaka studier som behandlar konsumentens informationssökningsprocess inom 

hemelektronikbranschen vilket skapar en kunskapslucka. 

 

Det leder till följande frågeställningar: 
• Hur ser konsumenternas köpprocess ut av hemelektronikprodukter? 

• Vart söker konsumenterna information om hemelektronik före ett köp? 

• Ser köpprocessen annorlunda ut vid billigare respektive dyrare 

hemelektronikprodukter? 

• Vilka egenskaper söker konsumenterna efter vid köp av hemelektronik? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur konsumenternas informationssökning och 

köpprocess av hemelektronikprodukter ser ut. Genom en ökad förståelse kan företag inom 

hemelektronikbranschen bättre förstå konsumenternas beteende innan köp och med hjälp av 

denna studie kunna tillämpa och forma effektiva marknadsföringsåtgärder.  

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av en begränsad tidsaspekt har vi valt att limitera vår studie till 

hemelektronikbranschen i Sverige och därför kommer vi inte att jämföra eller påvisa 

skillnader med andra branscher. Vi har valt att lägga fokus på konsumenternas 

informations- och köpprocess utifrån den moderna cirkulära köpprocessen. I vår studie har 

vi valt att benämna den cirkulära köpprocessen som den moderna cirkulära köpprocessen.  
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2.0 Teoretisk ramverk 
I detta kapitel beskrivs de teorier och modeller som ingår i den moderna cirkulära 

köpprocessen samt de delar som ingår i marknadsföringsmixen. 

  
2.1 Den moderna cirkulära köpprocessen  

Court et al. (2009) har studerat konsumenternas beslutsprocess och har sett avvikelser från 

den traditionella köpprocessen. Den traditionella köpprocessen med dess linjära modell har 

blivit allt mer förlegad och idag rör sig köpprocessen mer åt att likna en cirkulär modell 

(Court et al., 2009). En ökning av produkterna tillsammans med den ökade användningen 

av internet har lett till att marknadsförare måste hitta nya sätt att inkludera deras varumärke 

i konsumenternas första steg i köpprocessen. Kommunikationen mellan marknadsförare och 

konsumenter har gått ifrån att vara en envägskommunikation till en tvåvägskommunikation. 

Tvåvägskommunikation innebär att varje marknad har en relation med varje konsument 

medan envägskommunikation är enkelriktad och som innebär att företag förmedlar budskap 

utan att ta emot respons från konsumenterna (Weinberg, Parise & Gulnan, 2007). Företagen 

kommer att behöva integrera marknadsföringsstrategier, kanalhantering och budskap inom 

hela organisationen för att förstå den resa som konsumenten gör vid ett inköp (Court et al., 

2009). 

 

Court et al. (2009) säger följande:  

“When marketers understand this journey and direct their spending and messaging to the 

moments of maximum influence, they stand a much greater chance of reaching consumers 

in the right place at the right time with the right message” (Court et al., 2009). 
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Den moderna cirkulära köpprocessen är indelad i sex steg: triggers, informationssökning, 

aktiv utvärdering, köpbeslut, efterköpsbeteende och lojalitet (Court et al., 2009).  

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

2.1.1 Triggers 

Köpprocessen startar med uppmärksamhet, så kallade triggers. Triggers innebär att någon 

eller något skapar ett behov av en produkt eller tjänst hos konsumenten (Court et al., 2009; 

Ott, 2010). Konsumenternas behov triggas igång av olika situationer som skapar ett syfte 

att genomgå en köpprocess. Livssituationer och behov avgör hur snabbt konsumenten 

kommer genomgå sin köpprocess (Skok, u.å.). Marknadsföringsåtgärder kan skapa ett 

behov hos konsumenten (exempelvis genom reklam) av att köpa en produkt innan 

konsumenten har det faktiska behovet (SAP Hybris, 2016).   

 

2.1.2 Informationssökning  

När konsumenten har upptäckt att ett behov behöver tillfredsställas, inleds det andra steget i 

köpprocessen, informationssökningen (Court et al., 2009). Överväganden av varumärken i 

den moderna cirkulära köpprocessen är mer omfattande jämfört med den traditionella 

köpprocessen som smalnar av vid informationssökningen.  

Traditionellt sett har konsumenten påverkats av marknadsföring genom de 

traditionella marknadsföringskanalerna som reklam, direktmarknadsföring och sponsring 

etc. vilket på senare tid har förändrats. Konsumenterna har idag ett större inflytande på 

marknadsföringen genom att de aktivt söker efter information, produktens kvalité och pris 

eller läser recensioner om varumärket istället för att få det till sig på traditionellt vis (Court 

et al., 2009).  

FIGUR 1. Modern cirkulär köpprocess (Court et al., 2009, s.3). 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Produktrecensioner från andra konsumenter gör det möjligt för fler konsumenter att få 

information och kunskap om en produkt eller varumärke innan ett köp. Det har större 

inverkan på konsumenten än de traditionella marknadsföringsåtgärderna som företagen 

använder (Huang, Lurie & Mitra, 2009). 

Konsumenten söker även efter information från word-of-mouth1, rekommendationer 

från familj och vänner samt genom interaktioner och tidigare erfarenheter. Konsumenter 

hämtar informationen från olika interaktionspunkter som hemsidor, bloggar eller 

jämförelsesidor som Pricerunner (Reckmann, 2011). Därmed har konsumenten ett större 

inflytande på de val som görs och väljer det som passar konsumentens specifika behov bäst 

(Court et al., 2009; Balasubramanian, Raghunathan & Mahajan, 2005; Dahlén & Lange, 

2003; Ott, 2010). 

Sociala medier har även de fått stor betydelse för konsumenternas 

informationssökningsprocess. På sociala medier kan konsumenterna dela med sig av 

information om sina erfarenheter av den köpta produkten eller varumärket (Payne, Peltier & 

Barger, 2017; Verhoef, Kannan & Inman, 2015; Ott, 2010). 

Huang, Lurie och Mitra (2009) skriver att amerikanska konsumenter använder olika 

sökkällor för att söka information om produkter. Det kan innebära att de besöker butikernas 

hemsidor samtidigt som de söker information från andra konsumenter via recensioner och 

sociala medier (Huang et al., 2009).    

Konsumenternas olika intresse för en produkt kan påverka och göra att 

informationssökningsprocessen blir längre och djupare jämfört med konsumenter som 

endast är i behov av produkten (Siddiqui, 2016). 

 

2.1.3 Aktiv utvärdering  

I den aktiva utvärderingsfasen har konsumenten större kontroll över informationen och 

utvärderar ett antal varumärken som är väsentliga och som har samlats in genom de 

konsumentdrivna marknadsåtgärderna. Konsumenten kan i denna fas välja att lägga till nya 

eller ta bort varumärken som konsumenten haft med sig från den andra fasen, 

informationssökning. Inom den traditionella köpprocessen skulle konsumenten istället 

smala av antalet varumärken. Denna förändring i konsumentbeteendet skapar möjlighet för 

marknadsförare att addera beröringspunkter när varumärken kan påverka konsumenten. 

I den aktiva utvärderingsfasen är det konsumenten som driver informationssökningen, 

istället för att få information genom marknadsföring. Traditionell marknadsföring är viktig 
                                                           
1 Word-of-mouth, en sorts marknadsföring där företag förlitar sig på att nöjda konsumenter sprider 
information om företaget och dess produkt vidare (Hillerborg, 2013).   
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men marknadsförare måste börja att arbeta mer med de konsumentdrivna 

marknadskommunikationerna som exempelvis internetinformation, då konsumenterna har 

förändrat sitt sätt att fatta beslut (Court et al., 2009).   

 

2.1.4 Köpbeslut 

Konsumenten har i detta skede valt vilken typ av produkt eller tjänst som ska inhandlas. 

Konsumenten har även valt de varumärke som produkten ska ha samt om köpet ska 

genomföras på internet eller i en fysisk butik (Court et al., 2009). Företagen kan fortfarande 

påverka konsumenten genom rätt marknadsföringsåtgärder, vilket leder till att konsumenten 

återigen måste börja söka information på nytt (Court et al., 2009; Moran, 2008).  

Inom den egna familjen är det framförallt barnen och maken som har störst 

inflytande på köpprocessen. Större delen av alla beslut inom familjen tas dock gemensamt 

(Kotler et al., 2002). Alla inom familjen (de personer som bor under samma tak) påverkar 

varandras beteende och därmed påverkar de även de beslut som tas i inköpsprocessen. För 

att undvika konflikter i familjen tas många beslut tillsammans i samförstånd (Ndubisi & 

Koo, 2005).  

Konsumenter kan också påverkas av att köpa något genom impulsköp. Impulsköp 

är oplanerat köpbeteende som konsumenterna gör genom att de köper något som tidigare 

inte var planerat i förväg (Stern, 1962; Rook, 1987; Mossberg & Sundström, 2011). 

Impulsköp infaller när konsumenten känner en längtan av att köpa någonting omedelbart 

och tänker inte på vad handlandet kan orsaka för konsekvenser (Rook, 1987; Mossberg & 

Sundström, 2011). Rook (1987) menar att konsumenten tar en produkt snarare än att noga 

välja ut en. Impulsköp förknippas oftast till lågprisprodukter men författaren menar att 

konsumenten lika väl kan impuls köpa en dyrare produkt (Rook, 1987). En tredjedel av 

konsumenterna i en undersökning gjord av Criteo år 2016 visar att de har köpt en 

hemelektronikprodukt av ren impuls i en e-handelsbutik. Generellt köps 

hemelektronikprodukter mindre genom impulsköp jämfört med andra produktkategorier. 

Rapporten visar också att 25% av alla konsumenter hade köpt en hemelektronikprodukt 

genom ett impulsköp (Criteo, 2016). 

 

2.1.5 Efterköpsbeteende och lojalitet 

Efterköpsbeteendet startar i det femte steget när konsumenten har gjort sitt köpbeslut och 

inhandlat produkten. I efterköpsbeteendet utvärderar konsumenten den inhandlade 

produkten för att jämföra förväntningarna med den faktiska upplevelsen (Court et al., 
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2009). Court et al. (2009) skriver vidare att om konsumenten känner sig tillfredsställd med 

sitt köp kan nästa cykel i köpprocessen blir förkortad. 

I informationssöknings fasen kan konsumenten välja mellan två alternativ. 

Konsumenten kan antingen välja att starta om sin köpprocess eller börja i en 

lojalitetsloop om konsumenten var nöjd med det senaste inköpet (Court et al., 2009). 

Lojalitetsloopen består av två varianter av lojalitet, aktiv lojalist eller passiv lojalist. En 

konsument som är aktiv lojalist, är lojal mot varumärket och rekommenderar det till sin 

omgivning. En passiv lojalist har svårt att ta till sig det stora utbudet av varumärken och 

håller sig därför kvar vid ett varumärke av ren lathet men utan att engagera sig i det (Court 

et al., 2009).  

 

2.2 Marknadsföringsmixen, De fyra P:n 

Marknadsföringsmixen används av marknadsförare som ett konkurrensverktyg för att 

kunna särskilja sig från konkurrenternas erbjudanden. Kotlers marknadsföringsmix som 

även kallas för de 4 P innehåller fyra faktorer: produkt, pris, plats och påverkan. 

Marknadsförare kan blanda dessa 4 P:n och på så vis särskilja sina erbjudanden från 

konkurrenternas (Behrer & Larsson, 1998).  

 

2.2.1 Produkt 

Produkt är det första p:et i marknadsföringsmixen. En produkt är något som ett företag 

erbjuder konsumenten för att tillgodose behovet. En produkt kan bestå av en ren fysisk 

produkt eller utgöra en tjänst (Kotler, 1994). Produkten kan även delas in i tre delar: 

kärnprodukt, kringprodukt och meta produkt. Kärnprodukt är en fysisk produkt, 

kringprodukt är något utöver kärnprodukten exempelvis försäkringar eller garantier och 

meta produkten är en upplevelse som produkten genererar till konsumenten (Marknadsförd, 

2014).    

Idag står elektronikbranschen för 30 procent av detaljhandelns totala försäljning 

och e- handel av hemelektronikprodukter hade 13,9 miljarder kronor i omsättning under år 

2017 (E-barometer, 2017; DIBS, 2016; Mölne, 2018). Hemelektronikprodukter har olika 

underkategorier med varierande prisnivå och varumärken. Prisjakt är en av 

jämförelsesidorna som konsumenterna kan använda för att söka efter produkter eller 

jämföra priser mellan de olika butikerna (Prisjakt, 2018).  

Konsumenter idag är mer medvetna om att konsumtion och produktion av 

hemelektronikprodukter har en negativ påverkan på miljön (Hallåkonsument, 2018). 
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Konsumenterna ställer därför krav på tillverkare och återförsäljare genom att efterfråga 

miljövänliga produkter (Mossberg & Sundström, 2011). 

 

2.2.2 Pris 

Priset är den andra faktorn i marknadsföringsmixen, de 4 P: n. Företagen använder 

prissättningen som en konkurrenskraftig strategi. Produktens pris speglar inte enbart själva 

kärnprodukten utan ger även ett extra värde i form av varumärke, kvalité, varaktighet eller 

nytta etc. (Cheng, 2017). 

Priset på hemelektronikprodukter varierar mellan olika varukategorier och mellan 

företag beroende på varumärke och kvalité. De låga priserna som erbjuds i e-

handelsbutikerna har lett till att konsumenter konsumerar mer och köper för att priset är 

lågt. En studie gjord på de turkiska konsumenterna visade att låga priser reducerar tiden för 

vidare informationssökning. Konsumenterna köper därför mer ofta utan någon större 

betänketid dvs. impulsköp (Hilal & Hilal, 2018).   

Konsumenternas efterfrågan av en produkt återspeglas i produktens pris (Foxall, 

2015). Många konsumenter anser att priset är en viktig faktor och påverkar därmed 

konsumenternas köpbeteende (Noel, 2009). Produktens kvalité kan resultera i att 

konsumenten väljer en dyrare produkt framför en som är billigare (Foxall, 2015; Noel, 

2009). Züst och Wimmer (2002) skriver att produktens kvalité i form av längre livslängd 

kan vara ett mervärde som kunden eftersöker. Om produkten håller längre och inte behöver 

köpas ofta kan kunden överväga den extra kostnaden vilket ger ett mervärde för kunden 

(Züst & Wimmer, 2002). Om priset på en produkt är billigare än vad konsumenterna 

förväntar sig kan det medföra i en ökad efterfrågan oavsett produktens kvalité. Tidigare har 

konsumenterna oftast köpt billigare produkter för att få en större kvantitet till att idag köpa 

dyrare produkter för att få en bättre kvalité. Konsumenterna är också mer benägna till att 

betala extra för att den få hem produkten snabbare (Foxall, 2015; Noel, 2009; Wadhwa & 

Kuangjie, 2015; East, Vanhuele & Wright, 2013).        

 

2.2.3 Plats  

Den tredje i marknadsföringsmixens 4pn är plats som står för hur företag gör sina 

produkter tillgängliga för konsumenterna (Kotler, 1994). Det kan antingen vara i en fysisk 

butik eller via en e-handels butik. Oftast kombinerar företag dessa två, vilket kallas för 

multikanalförsäljning, då företag både är aktiva på de fysiska platserna med fysiska butiker 

samtidigt som de har e-handelsbutiker (Mossberg & Sundström, 2011). Genom att erbjuda 
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fler kanaler till konsumenterna ger det bättre service då tillgängligheten blir bättre (Valos, 

Polonsky, Geursen & Zutshi, 2010). Bättre service är också kopplat till bekvämlighet, då 

kunden bli mer bekväm om servicen är bättre (Lee & Kim, 2010). Bekvämlighet väger ofta 

tungt vid konsumenternas val av kanal och där har e-handeln större fördel jämfört med 

fysiska butiker (Eastlick & Feinberg, 1999). 

Tillgängligheten av att använda fler kanaler ses som positivt för både de fysiska 

butikerna som för e-handeln, då e-handeln är öppen dygnet runt medan i de fysiska 

butikerna kan konsumenten klämma och känna på produkterna. Det är därför viktigt för 

många konsumenter att företag erbjuder båda försäljningskanalerna (Handbury & 

Weinstein 2015; Chernev et al., 2003). Det kan däremot leda till att det blir svårare för 

konsumenterna att komma fram till ett köpbeslut då tillgängligheten på produkterna är stor 

(Chernev et al., 2003). Tillgängligheten har på så vis förändrat konsumentbeteendet och 

konsumtionsökningen genom att internet och andra tekniska lösningar underlättar för 

konsumenterna att fortsätta konsumera (Bjärvall 2015; Chernev et al., 2003). 

Tillgängligheten har också medfört att tre fjärdedelar av den svenska befolkningen föredrar 

att handla på internet framför fysiska butiker (DIBS, 2017).   

 

2.2.4 Påverkan 

Påverkan är det sista p:et i marknadsföringsmixen. Påverkan står för de aktiviteter som 

företag gör för att marknadsföra sina produkter till konsumenterna (Kotler, 1994). Företag 

väljer ofta att kombinera flera olika marknadsföringsstrategier för att nå ut med sitt budskap 

(Mossberg & Sundström 2011). Marknadsföringsaktiviteter kan vara reklam, annonsering, 

personlig försäljning och annonsering via internet (exempelvis banners, Facebook inlägg), 

nyhetsbrev etc. Allt som kan påverka konsumenten att besöka företaget eller som leder 

konsumenten till ett köp.  

Tv-reklam är oftast effektivast då både ljud och bild kan kommuniceras samtidigt 

som det når ut till många människor (Mossberg & Sundström 2011; Magnusson & 

Forssblad, 2009). Även radio och dagstidningar är effektiva marknadsföringskanaler, de 

minst effektivaste är reklam via e-post och sms. Genom framväxandet av internet har även 

digital reklam som banners och reklam via sociala medier fått större betydelse för företag 

att delge sin marknadsföring (Danaher & Rossiter, 2011; Varshney & Joy, 2015). Vänner 

och familj har även de en stor påverkan på konsumenternas köpprocess och köpbeslut 

(Goyette, Ricard, Bergeron & Marticotte, 2010).  
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3.0 Metod  

I detta kapitel har vi redogjort för uppsatsens tillvägagångssätt och metodansats. 

 

3.1 Forskningsansats 
Vi utgick från en deduktiv metodansats som innebär att en befintlig teori prövas av 

forskaren empiriskt (Patel & Davidson, 2011). Vi har genom de befintliga teorierna om 

köpprocessen och de fyra P:n, prövat dessa empiriskt och sedan analyserat resultatet. Valet 

att använda en deduktiv metodansats var för att vi på bästa sätt skulle kunna samla in data 

från verkligheten. Olsson och Sörensen (2007) poängterar, genom att använda en deduktiv 

metodansats kan de teoretiska delarna användas i empirin för att sedan analysera den data 

som har samlats in för att sedan kunna besvara frågeställningarna (Olsson & Sörensen, 

2007). Nackdelen med en deduktiv metodansats är att vi kan ha gått miste om andra 

omkringliggande data som kan ha påverkat vår studie. Detta beror på att studien utgår från 

teorier som gett oss en viss syn på verkligheten, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Då studien var begränsad till att utgå från valda teorier, valdes därför en deduktiv ansats. 

3.2 Kvalitativ metodansats 

Vi har även utgått från en kvalitativ forskningsmetod genom att göra en enkätstudie. Den 

kvalitativa metoden syftar till att ge kvalitéer genom att få fram en egenskap hos det som 

undersökts (Repstad, 1988). Den syftar också till att se till innehållet (varför), snarare än att 

se hur ofta någonting förekommer (Repstad, 1988; Bjereld et al., 2009). Bryman och Bell 

(2011) menar att enkätstudie används i kvantitativa studier men Åsberg (2001) och Bjereld 

et al. (2009) menar att det även går att använda i kvalitativa studier eftersom det går att 

blanda de två metoderna (Bryman & Bell, 2011; Åsberg, 2001; Bjereld et al., 2009). Vi har 

använt oss av enkäter som insamlingsmetod för att samla in vår data. Materialet har sedan 

används till att besvara våra frågeställningar. Frågorna i enkäterna har utformats ur en 

kvalitativ form och vi har valt att analysera enkäterna genom en beskrivande statistik i form 

av medelvärden i procent. Trost (2012) menar att kategorisering används i kvalitativa 

studier istället för variabler (Trost, 2012). I analysen har vi därför kategoriserat 

konsumenterna utifrån sysselsättning. Utifrån vårt syfte anser vi att valet av en kvalitativ 

analysmetod är mest lämpad. Metodvalet baseras på vårt anseende om att en beskrivande 

text från enkätresultat ger en bättre förståelse om hur köpprocessen hänger samman med de 

fyra P:n än vad en kvantitativ studie skulle ha frambringat. 
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3.3 Datainsamling 

Vår uppsats har byggts upp genom att vi sökt information från tidigare studier genom 

vetenskapliga artiklar för att skapa oss en bild på hur konsumenternas köpprocess har 

utvecklats. För att finna stöd till artiklarna och för att komplettera dessa två sätt att hitta 

material har vi även använt oss av litteratur. Litteraturen har framförallt används under den 

teoretiska delen då den känns mest relevant och pålitlig, då den har beprövats och blivit 

tillämpad i samhället.    

Vår primärdata har vi samlat in genom en enkätundersökning. Primärdata innebär 

att forskaren själv samlar in datamaterial för att få en djupare förståelse av ämnet (Bryman 

& Bell, 2011).   

 

3.4 Enkäter 

Vi valde att använda oss av enkäter och redovisa resultatet genom beskrivande statistik i 

form av medelvärden i procent. Därmed har enkäterna en kvalitativ analysmetod. Eftersom 

enkäterna styr undersökningen är det därmed viktigt att lägga stor vikt på att utforma rätt 

frågor som ska användas till undersökningen (Christensen et al., 2011). Vi valde att 

använda enkäter för att kunna få fler medverkande respondenter/konsumenter i vår studie. 

Vi har utformat en strukturerad frågeguide som består av nio frågor genom valda 

teorier som underlag. Enkätfrågorna har utformats från den teoretiska referensramen och 

utformningen av frågorna var anpassade till att ge svar på våra frågeställningar samt syftet 

med studien. 

Persson (2016) menar att negationer i frågor eller i svarsalternativ är mer krävande 

att läsa och kan lätt missas av slarvighet. Det kan medföra misstolkningar som kan få 

motsatt betydelse. Ledande frågor kan styra svar i en viss riktning och på så vis ge felaktiga 

svar. De ledande frågorna ska undvikas för att få ett så rättvist svar som möjligt (Persson, 

2016). För att undvika missförstånd och oklarhet har vi försökt att utforma enkla 

frågeställningar med flera svarsalternativ. Vi har även använt olika varianter av enkätfrågor 

som anpassades till för att ge svar på studiens syfte. Detta för att få ett så korrekt svar som 

möjligt och på så vis minimera risken för felaktiga svar eller svarsbortfall. 

I enkäten finns det olika uppbyggda svarsalternativ, ja och nej, frågor med 

femgradig likertsskala, påståenden samt slutna svarsalternativ (se exempel i bilaga 3). 

Slutna svarsalternativ innebär att de deltagande respondenterna ska kryssa i ett av flera 

svarsalternativ. Den varianten av svarsalternativ är enkla att bearbeta men risken med den 

utformningen av svarsalternativ är att de inte täcker alla svarsmöjligheter (Gunnarsson, 
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2005; Körner & Wahlgren, 2014). För att minimera den risken har vi använt “Vill inte 

svara” som svarsalternativ där respondenten kan avgöra om hen vill svara eller ej. Utöver 

slutna svarsalternativ har vi även använt oss av en femgradig skala som svarsalternativ. Vid 

de frågor som har en skala som svarsalternativ ville vi kunna utläsa vad som 

konsumenterna anser vara viktigast. Jacobsen (2002) framhäver att en skala som 

svarsalternativ är till en fördel då den oftast är välkänd för respondenten. Vidare skriver 

Jacobsen (2002) att en skala även har nackdelar, då respondenten inte behöver ta ställning 

till frågan utan endast väljer en siffra som finns i mitten (Jacobsen, 2002). Innan 

enkätstudien skickades ut har vi funderat över detta och är medvetna om att det kan ge ett 

missvisande resultat. För att få reda på vad som är viktigast för respondenterna har vi 

övervägt att skala är det bästa alternativet för att få svar på den typen av frågor. 

Vi har även själva besvarat enkäten och använt en testgrupp om tre personer för att 

se om enkätsvaren är lämpliga att använda i analysen. Genom att vi själva och testgruppen 

besvarade enkäten har vi kunnat identifierat att den valda teorin hänger samman med de 

svar som fås av enkätfrågorna. 

I analysdelen har vi använt oss av kategorivariabeln sysselsättning för att tolka 

enkätresultaten. Kategorivariabler innebär att göra en klassificering av individerna som 

ingår i studien (Körner & Wahlgren, 2014). Vi har räknat om de absoluta frekvenserna till 

relativa frekvenser för att kunna presentera resultaten i procent. Resultaten redovisas i 

stapeldiagram tillsammans med den beskrivande statistiken. 

  

3.4.1 Urval av respondenter för enkätstudie 

Vi har gjort studien i Sverige genom att vi har kombinerat en slumpmässig- och en 

bekvämlighetsurvalsundersökning. Med en bekvämlighetsurvalsundersökning menas att 

personerna som finns nära tillgängliga väljs ut för att medverka i en studie (Trost, 2012). 

Genom att publicera den färdigställda enkäten på olika Facebookgrupper har vi därmed 

använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi redan hade ett medlemskap i dessa grupper. Vi 

har valt att publicera enkäten på internet då vi ville nå ut till en större befolkningsmassa och 

på det sättet möjligen öka antal medverkande respondenter. Utöver det har vi även fysiskt 

stått utanför två olika elektronikbutiker där vi frågade varannan person som passerade förbi 

oss om de möjligtvis var villiga att medverka i vår studie. Därmed har vi även använt oss av 

den slumpmässiga urvalsundersökningen. Med en slumpmässig urvalsundersökning menas 

det att respondenterna ur en population väljs ut slumpmässigt och respondenterna har 

samma chans att medverka i undersökningen (Trost, 2012).   
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Genom att blanda studiens utförande har vi försökt att öka antalet medverkande samt för att 

få en mer spridd sysselsättning bland respondenterna. Vi valde att kombinera dessa två 

utföranden för att undvika att samma typ av människor med samma intresse och ålder 

besvarade enkäten, då Facebookgrupperna redan har sina intressenter. 

 

3.4.2 Genomförande av enkätstudie 

Vi började med att ringa till de olika elektronikbutikerna för att få ett godkännande om att 

få stå utanför deras butiker och dela ut enkäterna. Av de fyra stycken butikerna vi ringde till 

fick vi godkännande av två stycken. När vi ringde berättade vi vilka vi var och vilken skola 

och utbildning vi går på samt syftet med enkätstudien.  

       Utifrån Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan 

Dalarna (Högskolan Dalarna, 2017) är det viktigt att tänka på att ge en fullständig 

information till de tänkta deltagarna i undersökningen. Det kan exempelvis göras genom att 

skriva ett informationsbrev, där information om undersökningens syfte och innehåll 

förklaras. Det är också viktigt att tala om för respondenten om varför det är viktigt att 

undersökningen genomförs. En annan aspekt som är viktig att poängtera är att ett 

deltagande i en undersökning alltid är frivillig (Högskolan Dalarna, 2017). 

Vi använde oss av SurveyMonkey för att skapa vår enkät där vi har gjort ett 

informationsavsnitt innan enkätutförandet (Se Bilaga 1). Detta gjordes för att 

respondenterna skulle få en överblick av vad studien handlade om, där vi också definierade 

vad hemelektronikprodukter innebär. Respondenterna informerades även om att de var helt 

anonyma. 

För att kunna publicera våra enkäter har vi kontaktat administratörerna för 

respektive Facebookgrupp och bett om tillåtelse. Vi informerade om vilka vi är, syftet med 

enkätundersökningen, deltagarnas anonymitet samt hur materialet kommer att bearbetas. 

När vi fick godkänd från administratörerna har vi i publiceringen informerat om studiens 

syfte, förklarat att de möjliga respondenterna förblir anonyma delat länken till enkäten. 

Efter några dagar hade vi fått in 354 stycken enkätsvar. Då SurveyMonkey endast erbjöd 

100 stycken gratis enkäter för bearbetning valde vi därför att endast utgå från dessa.   

För att få en variation av befolkningen har vi även stått vid de två fysiska butikerna 

fyra timmar vardera under lördagen och söndagen den 14 och 15 juli år 2018. Vid de två 

fysiska butikerna som vi fick tillåtelse att stå vid har vi muntligt informerat som studiens 

syfte till alla tillfrågade respondenter. Efter de två tillfällena vid de fysiska butikerna fick vi 

in 52 stycken enkätsvar och tillsammans med den digitala undersökningen har vi fått in 152 
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stycken enkätsvar som vi har ansett vara tillräckligt för att kunna bearbeta och använda i 

vår uppsats.   

 

3.4.3 Bortfall  

Olika typer av bortfall är vanliga vid enkätstudier (Körner & Wahlgren, 2014). Det finns 

två olika varianter av svarsbortfall, “internt” bortfall innebär att respondenten har valt att 

inte besvara vissa frågor i enkäten medan ett “externt” bortfall innebär att respondenten 

väljer att inte medverka i undersökningen. Svarsbortfall i en studie resulterar till en 

minskad tillförlitlighet. Systematiska fel förekommer när respondenten svarar på 

undersökningen slarvigt, felaktigt eller inte ger ärliga svar (Körner & Wahlgren, 2016). 

Vi fick totalt in 152 stycken enkäter och av dessa har vi fått sju stycken interna bortfall. Av 

de sju stycken interna bortfall som vi fick berättade en respondent från de fysiska platserna 

att hen inte hade någon relation till den frågan och därmed valde hen att inte besvara frågan.  

Externa bortfall av enkätundersökningen vid de fysiska butikerna har vi räknat till runt 100 

tillfrågade personer som hade tackat nej till att medverka i vår studie. Många av dem ville 

ställa upp men hade bråttom med sina ärenden och resterande visade inte så stort intresse. 

Externa bortfall är lite svårare att mäta eftersom vi inte vet vilka som är aktiva 

gruppmedlemmar där vi delade vår undersökning.    

 
3.5 Kritik 

I avsnittet källkritik har vi valt att dela upp källkritik för de artiklar och litteratur vi använt 

oss av och metodkritiken, där vi är kritiska till insamlingen av den data vi sedan kommer 

att analysera. 

 

3.5.1 Källkritik 

Den litteratur som vi har använt oss av är framtagen av forskarna och baserat på gamla 

beprövade teorier. Fördelen med att använda litteratur är att vi kan jämföra och styrka 

artiklarna för att få en bättre trovärdighet. Vi har därför valt att använda vetenskapliga 

artiklar för att sammankoppla teorierna med varandra. Högskolan Dalarna hade inte tillgång 

till flertalet av de vetenskapliga artiklarna vilket kan ha orsakat att vi har gått miste om 

viktig information/forskning. Vi valde att inte köpa tillgång till de artiklarna eftersom det är 

svårt att förutse på förhand om vi hade haft någon användning av det materialet i vår studie. 

Vi är medvetna om att de artiklarna som vi inte valde att köpa tillgång till hade möjligen 

kunnat skapa ett bättre underlag i vår studie.  
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Vi har refererat till några konsultföretag vilket vi är medvetna om att de inte är 

vetenskapligt framtagna av dem själva utan har använt tidigare forskning och egna 

undersökningar som underlag. Dessvärre har vi inte kunnat hitta några vetenskapliga 

artiklar om den moderna cirkulära köpprocessen som kan styrka det som konsultföretagen 

skriver om. Vi valde ändå att använda oss av den källan för att påvisa att det har skett en 

förändring och genom artikeln kan vi läsa om hur konsumentbeteendet har förändrats.  

Vi anser att de konsultföretag som vi valt att referera till kan vara trovärdiga då de 

arbetar med att hjälpa säljande företag att ta fram marknadsföringsåtgärder som passar in 

till det förändrade konsumentbeteendet. Vilket vi även kunde se på flera andra 

konsultföretag som vi inte har refererat till. Däremot finns det stöd för det som 

konsultföretagen hävdar i andra litteraturer och vetenskapliga artiklar. Bland annat i teorin 

om informationssökningsprocessen, där flera vetenskapliga artiklar säger att 

konsumenternas informationssökning har förändrats. Det gör att vi ställer oss kritiska till 

det resultat vi fått fram men däremot kan vi finna stöd i andra litteraturer som gjorde att vi 

ändå valde att utgå från konsultföretagets framtagna cirkulära köpprocess. 

Vi är medvetna om att några av källorna som vi refererar till är äldre men vi ansåg 

att de ändå var viktiga att använda för att få en bättre förståelse i vår studie. Några av de 

vetenskapliga artiklarna är utgivna för mer än fem år sedan vilket kan tyda på att det kan 

finnas nyare forskning som vi inte har hittat. Som vi nämnde tidigare att vi kan ha gått 

miste om många vetenskapliga artiklar som Högskolan Dalarna inte hade tillgång till.    

 

3.5.2 Metodkritik av enkätstudien 

Vi är medvetna att den valda metodansatsen genom en enkätundersökning kan ge andra 

resultat än vid intervjustudier. Nackdelen med att utföra en enkätundersökning med hjälp av 

den digitala lösningen är att vi inte har kunnat observera respondenternas miljö eller andra 

faktorer som kan påverka svaren. Vi vet inte under vilka omständigheter de har besvarat 

enkäten och därmed skulle det eventuellt kunna påverka svaren vid en upprepad studie. Det 

kan även skapa svårigheter för respondenten genom att inte kunna fråga oss vid 

missförstånd, funderingar eller oklarheter vilket kan undvikas vid en intervjustudie.  

Enkätundersökningen på de fysiska platser har vi kunnat observera våra respondenter och 

de kunde också ställa frågor vid missförstånd som i sin tur minskar risken för oklarhet och 

missvisande resultat.  

Vi har utformat våra enkätfrågor utifrån den teori som vi ansåg vara lämplig för att uppfylla 

syftet med studien. Formuleringen av enkätfrågorna och svarsalternativen är styrda till vår 

teori och ämne som vi har valt att studera, vilket vi är medvetna om att respondenterna kan 
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ha andra uppfattningar om. Eftersom många svarsalternativ inte ger respondenterna 

möjlighet att skriva helt utifrån de själva så får vi inte veta hur de tänker kring det. Därmed 

är studien begränsad till vårt urval.  

Vi är medvetna om att alla respondenter kanske inte är insatta och tidigare inte 

reflekterat över ens egen informationssökning av hemelektronikprodukter. Det kan medföra 

ett visst missvisande resultat om de bara har kryssat i ett svarsalternativ.  

Efter att vi avslutat insamlingen av enkäten upptäckte vi att SurveyMonkey endast 

erbjöd 100 stycken gratis enkätsvar. Vilket kan ha påverkat studien då vi fick utesluta 254 

stycken enkätsvar. Om vi däremot hade kunnat använda dessa enkätsvar också hade de 

kanske kunnat ha gett oss ett bättre och bredare perspektiv inom ämnet. Vilket eventuellt 

kan skulle kunnat ha gett oss ett annat resultat och slutsats av studien.                           

 

3.6 Validitet & reliabilitet 

Genom att förklara de olika begreppen och innebörden av hemelektronikprodukter i 

uppsatsen och för våra deltagande respondenter har vi på så vis operationaliserat uppsatsen. 

Reliabilitet är det samma som trovärdighet, är det ett trovärdigt resultat som 

forskaren har fått fram och att undersökningen går att upprepa och få samma resultat 

(Bjereld et al., 2009). En trovärdighet är att enkätstudien gav oss ett bra dataunderlag som 

vi kunde analysera och dra slutsatser från. För att öka studiens trovärdighet ytterligare har 

vi beskrivit alla steg av datainsamlingen från enkätstudien och på så vis kan studien 

upprepas. Resultat av en upprepad studie kan däremot förändras eftersom de medverkande 

respondenternas svar kan ha styrts av olika faktorer som humör, stress eller att 

respondenten ändrar sina åsikter efter studiens utförande. Trost (1997) menar att det är 

svårt i kvalitativa studier att få en hög reliabilitet då studien ska vara standardiserad för att 

uppnå det (Trost, 1997). Med dessa faktorer i beaktandet anser vi därför att vi har en låg 

reliabilitet. 

Bjereld et al. (2009) menar att validitet är om det som är tänkt att mätas verkligen 

har mätts (Bjereld et al., 2009). Vi anser att enkätundersökningen ger oss en hög validitet 

då vi anser att vi har mätt det som vi har tänkt att mäta. I frågeformuläret för 

enkätundersökningen har vi undvikit att ställa ledande frågor och utförligt beskrivit 

datainsamlingen och urvalet av respondenterna. Vi anser att det mätinstrumentet gav oss 

svar på vårt syfte vilket vi anser höjer validiteten och därmed anser vi att vi har hög 

validitet.  
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4.0 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens resultat av enkätstudien.  

 
Enkäten besvarades av totalt 152 stycken respondenter inräknad med de enkäter som 

delades på Facebook och de enkäter som delades ut på de fysiska platserna. Av de totalt 

152 stycken besvarade enkäterna fick vi sju stycken interna bortfall.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Respondenternas sysselsättning  

 

Av de 152 stycken som besvarade var det 66 % arbetare, 9 % studenter, 11 % pensionärer, 

7,4 % arbetssökande och 6,6 % föräldralediga. Det var ingen av de medverkande 

respondenterna som hade kryssat i ”vill inte svara”.  
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4.1 Söker du information om hemelektronikprodukter före ett köp? 

Figur 3–7. Söker de olika sysselsättningarna information om hemelektronikprodukter före köp? 

 

På frågan om respondenterna söker information om hemelektronikprodukter före ett köp 

visade det sig att majoriteten av respondenterna i varje sysselsättning söker information 

antingen alltid eller ibland innan ett köp. Det är få respondenter som aldrig söker 

information.  
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4.2 Vart söker du information om hemelektronikprodukter? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8–12. Vart söker de olika sysselsättningarna 

information om hemelektronikprodukter? 
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Utifrån figurerna kan vi utläsa att 57 % av studenterna, 74% av arbetarna, 100 % av 

arbetssökandena och 70 % av föräldralediga använder sig mest/ibland av recensioner på 

internet för att söka information om hemelektronikprodukter. 76% av pensionärerna har 

uppgett att de däremot använder mer butikerna för att få information om 

hemelektronikprodukter. Majoriteten i alla sysselsättningarna använder familj och vänner 

för att få information om hemelektronikprodukter. Utifrån svarsalternativen har vi kunnat 

utläsa att 82 % av pensionärerna och 42 % av arbetssökandena använder sig minst av 

sociala medier för informationssökning, övriga sysselsättningar har uppgett att de ibland 

använder sociala för att söka information.  
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4.3 Har priset på hemelektronikprodukter en inverkan på hur mycket 

information du söker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13–17. Hur mycket information söker de olika sysselsättningarna beroende av pris? 

 

Utifrån figurerna kan vi utläsa att 50% av föräldralediga, 71 % av pensionärerna, 69 % av 

studenterna och 72 % av arbetssökandena har uppgett att de söker lika mycket information 

oberoende av priset medan 60 % arbetarna söker mer information vid dyrare produkter. 

Fåtal av alla respondenter har uppgett att de aldrig söker information före ett köp.  
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4.4 Ange i vilken utsträckning du instämmer eller inte instämmer till ett 

av följande påståenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18–22. Vilket påstående instämmer/ instämmer inte de 

olika sysselsättningarna  
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På det första påståendet där frågan är om priset är viktigare vid billiga produkter än vid 

dyra har 59 % av pensionärerna, 73 % av arbetssökandena och 93 % av studenterna uppgett 

att de instämmer på det. Medan 48 % av arbetarna och 50 % av föräldralediga har uppgett 

”varken eller”. Vid det andra påståendet där frågan var om kvalitén är mer central vid 

dyrare produkter än vid billiga så har majoriteten i alla sysselsättningarna uppgett att de 

instämmer. På det tredje påståendet där frågan var om de väljer att aktivt köpa miljövänliga 

hemelektronikprodukter har 49 % av arbetarna, 54 % av pensionärerna, 79 % av 

arbetssökandena och 73 % av studenterna uppgett att de instämmer, medan 40 % av 

föräldralediga svarade ”varken eller”. Vid påstående fyra där frågan är om respondenterna 

tycker det är roligare att handla i fysiska butiker än på e-handel instämmer 64 % av 

arbetarna, 71 % av pensionärerna och 58 % av studenterna att de tycker det. 60 % av 

föräldralediga och 73 % av arbetssökandena svarade ”varken eller”. På påstående fem där 

frågan är om de föredrar att handla i e-handelsbutiker före fysiska butiker har 44 % av 

arbetarna uppgett att de inte föredrar att handla i e-handelsbutiker framför fysiska butiker. 

76 % av pensionärerna har även de uppgett att de inte instämmer på det påståendet. 73 % av 

arbetssökandena och 65 % av studenterna har däremot uppgett att de instämmer på det 

påståendet. 40 % av föräldralediga har uppgett ”varken eller”. Påstående sex, om priset är 

lägre i e-handelsbutiker än i fysiska butiker har majoriteten i alla sysselsättningarna 

förutom pensionärerna uppgett att de instämmer på det. 47 % av pensionärerna har uppgett 

”varken eller”. På det sjunde påståendet om respondenterna impulsköper 

hemelektronikprodukter har 57 % av arbetarna, 60 % av föräldralediga och 83 % av 

pensionärerna uppgett att de inte instämmer på det.  

65 % av studenterna och 54 % av arbetssökandena har däremot uppgett att de instämmer på 

det påståendet. 
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4.5 Har du köpt någon hemelektronikprodukt under de senaste 6 

månaderna? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23–27. Har de olika sysselsättningarna köpt någon hemelektronikprodukt de senaste sex månaderna? 

 

Majoriteten i alla sysselsättningarna har mer eller mindre köpt en eller flera billigare och 

dyrare hemelektronikprodukter under de senaste sex månaderna. 23 % av arbetssökandena 

och 15 % av studenterna har köpt minst utav de dyrare hemelektronikprodukterna under det 

senaste halvåret.   
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4.6 Påverkar något av följande dig när du ska köpa en 

hemelektronikprodukt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28–32. Hur påverkar olika reklamkanaler de olika sysselsättningarna? 

 

Majoriteten i alla sysselsättningarna med undantag från pensionärerna har uppgett att de 

påverkas minst av radioreklam, där 42% av pensionärerna har uppgett att de påverkas 

mycket av reklam via radio. Inom alla sysselsättningar har de uppgett att de blir påverkade 

antingen till viss del eller mycket av reklam på sociala medier. 59% av pensionärerna har 

dock uppgett att de inte blir påverkade av reklam på sociala medier. Pensionärerna sticker 

även ut vid påverkan av tidningsreklam då 70 % av dessa har uppgett att de blir påverkade, 

medan resten av sysselsättningarna har uppgett att de inte blir påverkade av tidningsreklam 
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i någon större utsträckning. Familj och vänner är den enda kategorin som alla 

sysselsättningar har uppgett att de blir påverkade antigen mycket utav eller till viss del av. 

Arbetssökandena är de enda som uppgett att de blir påverkade av annan reklam som 

busshållplatsreklam och liknande, de övriga sysselsättningarna har majoriteten uppgett att 

de inte blir påverkade alls.  
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4.7 Efter att du sökt information om en hemelektronikprodukt, vad 

hände då? (Under de senaste 6 månaderna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33–37. Köpte de olika sysselsättningarna den hemelektronikprodukt de sökt information om? 

 

Majoriteten i alla sysselsättningarna uppgav att de hade köpt den hemelektronikprodukt 

som de hade gjort informationssökning om inom en månad. 28 % av arbetarna och 40 % av 

föräldralediga hade gjort det inom två veckor. Några respondenter uppgav att de ångrade 

sig och ville inte längre ha den produkt de hade sökt information om. Av de fem 

sysselsättningarna var det 32 % av studenterna som tog en paus i informationssökningen 

och återupptog den tre till sex månader senare för att sedan köpa produkten.  
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4.8 Baserat på det senaste inköp av en hemelektronikprodukt vid 

gemensamma köpbeslut inom familjen. Hur gick informationssökningen 

till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38–42. Hur ser informationssökningen ut vid familjebeslut baserat på det senaste köpet av en 

hemelektronikprodukt?  

 

Utifrån figurerna kan vi utläsa att 65% av arbetarna och 60 % av föräldralediga söker efter 

information gemensamt inom familjen, medan 42 % av studenterna och 41 % av 

pensionärerna har svarat att inköpet av hemelektronikprodukten inte var ett familjebeslut då 
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de har svarat att de bor ensamma. Inom sysselsättningskategorin arbetssökande var jämt 

fördelat mellan svarsalternativen.    
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5.0 Analys 

I detta kapitel får läsaren en överblick om hur empirin hänger samman med den teoretiska 

referensramen.  

 
I den moderna cirkulära köpprocessen påvisas att marknadsföringskanalerna har förändrats 

då konsumenterna idag är mer aktiva i sin informationssökning (Reckmann, 2011). Som vi 

kan utläsa från vår enkätstudie så har majoriteten av alla svarande respondenter uppgett att 

de alltid eller ibland söker information om hemelektronikprodukter före ett köp. 

Konsumenten söker efter information från recensioner, word-of-mouth 

rekommendationer från familj och vänner samt interaktioner och tidigare erfarenheter 

(Court et al., 2009). Forskare har kommit fram till att konsumenterna litar mer på 

rekommendationer från andra konsumenter än på företagens egna rekommendationer 

(Nadeema, Andreini, Saloa & Laukkanenc, 2015). Vilket även våra respondenter har 

uppgett. Studerande, arbetare, arbetssökande och föräldralediga använder sig mest av 

recensioner på internet för att söka efter information om hemelektronikprodukter. Vilket 

Huang et al., (2009) menar att recensioner på internet har större inverkan på konsumenterna 

än de traditionella marknadsföringskanalerna (Huang et al., 2009). 

Majoriteten av pensionärerna har däremot uppgett att de använder mer butikerna 

för att få information om hemelektronikprodukter. Majoriteten av alla i de olika 

sysselsättningarna har uppgett att de använder rekommendationer från familj och vänner 

vilket även Court et al., (2009) nämner som en av den mest användbara och trovärdiga 

källan vid informationsinsamling (Court et al., 2009). Utifrån svarsalternativen har vi även 

kunnat utläsa att pensionärer och arbetssökande använder sig minst av sociala medier för 

informationssökning, övriga sysselsättningar har uppgett att de använder sociala medier 

ibland för att söka efter information. Tidigare forskning har kommit fram till att sociala 

medier har fått stor betydelse för konsumenternas informationssökningsprocess (Payne, 

Peltier & Barger, 2017; Verhoef, Kannan & Inman, 2015; Ott, 2010). Med vår enkätstudie 

så stämmer detta inte alls, då flertalet respondenter uppgett att de aldrig använder sociala 

medier vid informationssökning.  

Informationssökning kan variera mellan olika varianter av produkter och mellan 

konsumenterna. Konsumenternas olika intresse för en produkt kan påverka och göra 

att informationssökningsprocessen blir längre och djupare jämfört med konsumenter som 

endast är i behov av en produkt (Siddiqui, 2016). Enligt vår enkätundersökning har 

majoriteten av föräldralediga, pensionärer, studenter och arbetssökande uppgett att de söker 
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lika mycket information oberoende av priset medan det är fler i sysselsättningen arbetare 

som söker mer information vid dyrare produkter. 

Priset på hemelektronikprodukter varierar mellan olika varukategorier och mellan 

företag beroende på varumärke och kvalité (Thomas, Manoj, Simon & Kadiyali, 2010; 

Mossberg & Sundström, 2011). På det första påståendet där frågan är om priset är viktigare 

vid billiga produkter än vid dyra har pensionärerna, arbetssökande och studenter uppgett att 

de instämmer på det. Medan majoriteten av arbetare och föräldralediga har uppgett ”varken 

eller”. Vilket stämmer med det som Noel (2009) säger, att priset är en viktig faktor och 

påverkar därmed konsumenternas köpbeteende (Noel, 2009).  

Som vår enkätstudie visar så har majoriteten i alla sysselsättningar uppgett att 

kvalitén är mer central vid dyrare produkter än vid billiga. Vilket går i linje med det 

forskarna säger, Foxall (2015) & Noel (2009) menar att kvalitén på en produkt kan avgöra 

så att kunden väljer den dyrare produkten framför en billig (Foxall, 2015; Noel, 2009). Züst 

och Wimmer (2002) skriver också att produktens kvalité i form av längre livslängd kan 

vara ett mervärde som kunden eftersöker och därmed kan kunden överväga den extra 

kostnaden (Züst och Wimmer, 2002).  

På det tredje påståendet där frågan var om de väljer att aktivt köpa miljövänliga 

hemelektronikprodukter har mer än hälften av arbetarna, pensionärerna, arbetssökanden och 

studenter uppgett att de instämmer, medan föräldralediga svarade ”varken eller”. Vilket 

stämmer med teorin som menar att konsumenter idag är mer medvetna om att konsumtion 

och produktion av hemelektronikprodukter påverkar vår miljö och därmed väljer allt fler 

konsumenter att ställa krav på tillverkarna genom att köpa allt mer miljövänliga produkter 

(Hallåkonsument, 2018; Mossberg & Sundström, 2011). 

Att använda fler kanaler ses som positivt för både de fysiska butikerna som för e-

handeln, då e-handeln är öppen dygnet runt medan i de fysiska butikerna kan konsumenten 

klämma och känna på produkterna (Handbury & Weinstein 2015; Chernev et al., 2003). 

Majoriteten av arbetarna, pensionärerna och studerande instämmer på att de tycker att det är 

roligare att handla i fysiska butiker där de kan klämma och känna på produkterna framför 

att handla i e-handelsbutiker. Föräldralediga och arbetssökande svarade ”varken eller”. Vår 

enkätstudie visar då att teorin som Eastlick & Feinberg (1999) har kommit fram med, att 

konsumenter väljer hellre att handla genom e-handel än i fysiska butiker inte stämmer 

(Eastlick & Feinberg, 1999). 

Internet och andra tekniska lösningar har underlättat för konsumenterna att konsumera 

online (Bjärvall 2015; Chernev et al., 2003). E-handelsbutikernas tillgänglighet har medfört 
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att tre fjärdedelar av den svenska befolkningen föredrar att handla på internet framför 

fysiska butiker (DIBS, 2017). Vår enkätstudie visar att detta inte instämmer på majoriteten 

av arbetarna och pensionärerna som hellre föredrar att handla i fysiska butiker än i  

e-handelsbutiker. Däremot instämmer majoriteten av de arbetssökande och studerande 

medan föräldralediga har uppgett “varken eller”.   

Majoriteten i alla sysselsättningar förutom pensionärer instämmer på att priset på 

hemelektronikprodukter i e-handelsbutiker är billigare än i fysiska butiker. Vår 

enkätundersökning visar att det stämmer med det som forskarna säger, att de låga priserna 

som erbjuds i e-handelsbutikerna har lett till att konsumenter konsumerar mer och handlar 

för att priset är lågt (Hilal & Hilal, 2018). 

På sista påståendet om respondenterna impulsköper hemelektronikprodukter har 

majoriteten av arbetarna, föräldralediga och pensionärerna uppgett att de inte instämmer på 

det. Studerande och arbetssökande har däremot uppgett att de instämmer på det påståendet. 

Vilket båda instämmer från den rapport som Criteo gjorde år 2016 som visar att 

hemelektronikprodukter köps mer sällan av ren impuls samtidigt som 25 % av 

respondenterna i rapporten har gjort impulsköp av hemelektronikprodukter (Criteo, 2016). 

I vår enkätstudie framkommer det att flertalet i alla sysselsättningarna använder de 

traditionella kanalerna för att få information om hemelektronikprodukter som exempelvis 

tv-reklam och tidningsreklam. Däremot är det endast majoriteten av pensionärerna som 

påverkas av reklam via radio. Mossberg och Sundström (2011) menar att tv-reklam är oftast 

effektivast då ljud och bild kan kommuniceras samtidigt. Danaher och Rossiter (2011) & 

Varshney och Joy (2015) tillägger även att traditionella radion och tidningsreklamen är 

effektiva, mer effektiva än e-post och sms reklam. De uttalar sig även om att reklam på 

internet har fått allt större påverkan på konsumenterna (Danaher & Rossiter, 2011; 

Varshney & Joy, 2015). Vilket stämmer med vår enkätstudie då majoriteten i alla 

sysselsättningarna med undantag från pensionärerna har uppgett att de blir påverkade 

antingen till viss del eller mycket av reklam på sociala medier. Däremot motsäger vår 

enkätstudie den teori om att radio och tidningsreklam är effektiv då vår studie visar att det 

endast är pensionärerna som påverkas av dessa marknadsföringskanaler.  

Familj och vänner är den enda kategorin som alla sysselsättningar har uppgett att 

de blir påverkade av antigen mycket eller till viss del av. Vilket stämmer med det forskarna 

har kommit fram till att vänner och familj har en stor påverkan på konsumenternas 

köpprocess och köpbeslut (Goyette, Ricard, Bergeron & Marticotte, 2010). 
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Informationssökningen startar när det uppstår ett behov hos konsumenten som i nästa steg 

kan leda till ett köpbeslut (Court et al., 2009). För majoriteten i alla sysselsättningar så har 

informationssökningen lett till att de har köpt den hemelektronikprodukt som de har sökt 

information om inom en månad. Vilket stämmer med andra studier som är gjord av Criteo 

(2016) där konsumenterna har uppgett att de har sökt information om 

hemelektronikprodukter i minst en månad innan köpet (Criteo, 2016). För arbetare och 

föräldralediga har däremot informationssökningen lett till ett snabbare köp, som gjordes 

inom två veckor. Det är inte all informationssökning som har lett till ett köp då enkätstudien 

visade att några respondenter ångrade sig och ville inte längre ha den produkt som de hade 

sökt information om. Av de fem sysselsättningarna var det flest studenter som tog en paus i 

informationssökningen och återupptog den tre till sex månader senare för att sedan köpa 

produkten. 

Majoriteten av respondenterna i alla sysselsättningarna har köpt både dyrare och 

billigare hemelektronikprodukter under det senaste halvåret. Arbetssökande och studerande 

är den kategori som har köpt minst av de dyrare hemelektronikprodukterna.   

Större delen av alla beslut inom en familj tas gemensamt (Kotler et al., 2002). Alla 

inom familjen (de personer som bor under samma tak) påverkar varandras beteende och 

även de beslut som tas i inköpsprocessen. För att undvika konflikter i familjen tas många 

beslut tillsammans i samförstånd (Ndubisi & Koo, 2005). Enkätstudien visade att 

majoriteten av arbetarna och de föräldralediga söker efter information gemensamt inom 

familjen. Majoriteten av de studerande och pensionärerna har svarat att inköpet av 

hemelektronikprodukten inte var ett familjebeslut då de har svarat att de bor ensamma. 

Inom sysselsättningskategorin arbetssökande var jämt fördelat mellan svarsalternativen.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

6.0 Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar och bidrag. Vidare 

presenteras förslag till fortsatt forskning inom ämnet.   

   

Syftet med studien är att analysera hur konsumenternas informationssökning och 

köpprocess av hemelektronikprodukter ser ut. Genom en ökad förståelse kan företag inom 

hemelektronikbranschen bättre förstå konsumenternas beteende innan köp och med hjälp 

av denna studie kunna tillämpa och forma effektiva marknadsföringsåtgärder. 

 

För att uppfylla vårt syfte måste uppsatsens frågeställningar besvaras: 

 

➢ Hur ser konsumenternas köpprocess ut av hemelektronikprodukter? 

Vår studie visar att majoriteten av alla respondenter oberoende sysselsättning antigen 

alltid eller ibland söker efter information om hemelektronikprodukter före ett köp. 

Teoretikerna menar att större delen av alla beslut inom en familj tas gemensamt, vilket 

instämmer på arbetarna och föräldralediga där sökprocessen och köpbeslut togs 

gemensamt. Studerande och pensionärer uppgav däremot att de sökte information och 

tog besluten själva. Vilket kan ha och göra med att dessa sysselsättningar i större 

utsträckning än de övriga sysselsättningarna lever själva.  

 Vår studie visar även att de flesta informationssökningar som gjordes ledde till ett 

köp av en hemelektronikprodukt. För arbetare och föräldralediga ledde 

informationssökningen till ett snabbare köp än vad det gjorde för studenterna som 

oftare tog en paus i informationssökningsprocessen. Den ekonomiska ställningen, 

behov eller intresset för produkten kan haft en inverkan på att det har tagit olika lång 

tid för informationssökningen innan ett köp genomfördes. Studenter tillsammans med 

arbetssökande har däremot impuls köpt hemelektronikprodukter i större utsträckning än 

vad de övriga sysselsättningarna har gjort. Resultatet kan delvis bero på att studien 

utfördes under den tid då flertalet butiker rabatterar sina produkter.  

 Majoriteten av arbetarna, pensionärerna och studerande tycker det är roligare att 

handla i fysiska butiker än vad det är att handla via e-handelsbutiker. Vilket till största 

del beror på att då kan de klämma och känna på produkterna innan ett köp. Vi tror även 

att det kan bero på att konsumenterna får mer service och personligrådgivning av 

personalen i de fysiska butikerna. De kan där få hjälp med rådgivning av vilken produkt 

de ska inhandla. Vilket vi tror kan öka intresset att hellre köpa produkterna i fysiska 
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butiker än i e-handelsbutikerna. Däremot har majoriteten av de studerande och 

arbetssökande uppgett att de föredrar att handla genom e-handel framför de fysiska 

butikerna. Det motsäger sig om vi kollar på de studerande, då de både har uppgett att de 

gillar fysiska butiker samtidigt som de föredrar e-handelsbutiker. Svårt att säga varför 

det är så, en slutsats kan vara att de eventuellt förhandsgranskar produkterna i de 

fysiska butikerna för att sedan handla produkten via e-handel på grund av att priset 

oftare är lägre än i de fysiska butikerna.  

 

➢ Vart söker konsumenterna information om hemelektronik före ett köp? 

Utifrån analysen visar det sig att majoriteten av alla sysselsättningar förutom 

pensionärer i första hand söker information via recensioner på internet. Vilken kan bero 

på det teoretikerna har påvisat att recensioner från andra konsumenter är mer trovärdig 

än det som butikerna själva delger. Pensionärerna däremot går mot strömmen och söker 

istället information via de fysiska butikerna. Familj och vänner är den informationskälla 

som majoriteten av alla sysselsättningar använder sig mest utav. Vilket kan bero på att 

det är den mest trovärdiga källan att förlita sig på, då respondenterna sedan tidigare litar 

på dessa individer. Forskare menar på att sociala medier har fått en större betydelse för 

konsumenter informationssökningsprocess vilket inte stämmer med det resultat som vi 

har fått fram. I vår studie framkommer det att majoriteten av alla respondenter inte eller 

i mindre utsträckning använder sociala medier vid informationssökning. Däremot 

påvisar vår studie att majoriteten av alla sysselsättningar förutom pensionärer att de 

påverkas lite eller mycket av reklam på sociala medier. Pensionärerna påverkas mest av 

reklam via radio och tidningsannonsering. Vilket kan ha att göra med att den yngre 

generationen använder sociala medier i större utsträckning än vad pensionärerna gör. 

Och att pensionärerna lyssnar mer på radio och läser tidningar än vad övriga 

sysselsättningar gör.  

 

➢ Ser köpprocessen annorlunda ut vid billigare respektive dyrare 

hemelektronikprodukter? 

Vår studie visar att köpprocess är lika för både dyrare och billigare 

hemelektronikprodukter trots att respondenterna anser att priset är viktigare vid billiga 

produkter än vid dyrare. För de sysselsättningar som har en lägre inkomst i jämförelse 

med andra sysselsättningarna kan priset vara en viktig faktor vid val av en 

hemelektronikprodukt. Teoretikerna hävdar annorlunda då de menar att dyrare produkter 
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har längre köpprocess än billiga produkter. Arbetarna är den enda sysselsättningen som 

går i linje med teoretikerna då de söker mer information vid de dyrare 

hemelektronikprodukter jämfört med de billigare, vilket gör att deras köpprocess blir 

längre vid dyrare produkter. Vi tror att det är så att köpprocessen ser lika ut oberoende 

av pris då egenskaperna blivit viktigare, vilket har en inverkan och därmed blir 

köpprocessen lika lång.  

       Flera av våra respondenter har gjort impulsköp, vilket menas att de köper produkten 

utan någon informationssökningsprocess. Vilket vi tror kan bero på att flertalet av 

hemelektronikprodukterna överlag har blivit billigare och som våra medverkande 

respondenter håller med om. En annan medverkande faktor till att impulsköp görs är att 

det är lättare att köpa produkterna över internet och med möjlighet till delbetalningar.    

 

➢ Vilka egenskaper söker konsumenterna efter vid köp av hemelektronik? 

I vår studie kan vi utläsa att kvalitén är en central egenskap som alla medverkande 

respondenter söker information om. Framförallt är kvalitén central vid köp av dyrare 

produkter än vid billigare produkter. Förutom kvalité även faktorer som produktens 

egenskaper och produktens livslängd som har betydelse vid köp av 

hemelektronikprodukter. Då mer än hälften av arbetarna, pensionärerna, 

arbetssökanden och studenter uppgett att de instämmer att de aktivt väljer att köpa 

miljövänliga hemelektronikprodukter.  

 
6.1 Vårt bidrag 

Genom vår studie kan vi utläsa att de flesta respondenterna har genomgått en 

informationssökningsprocess innan ett köp av en hemelektronikprodukt. 

Informationssökningsprocessen hade tagit olika lång tid mellan respondenterna i de olika 

sysselsättningarna. De äldre skiljde sig från de andra sysselsättningarna och söker 

information om hemelektronikprodukter i de fysiska butikerna, medan resterande 

respondenter har mer tillit till recensioner på internet. Forskningen har kommit fram till att 

sociala medier används i större utsträckning vid informationssökningsprocessen, vilket vår 

studie motbevisar. Våra respondenter har uppgett att de aldrig eller i mindre utsträckning 

använder sociala medier för informationssökning. Däremot blir respondenterna i alla 

sysselsättningar förutom pensionärerna påverkade av marknadsföring på sociala medier. 

Företag bör därför kombinera marknadsföringen med information och på så vis kan 

informationssökningsprocessen limiteras. Företag kan genom marknadsföringen addera 
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information om produkterna och på så vis effektivisera företagets marknadsföring samtidigt 

som det minskar konsumenternas informationssökningsprocess. Pensionärerna blir däremot 

mer påverkad av reklam via radio och tidningsannonsering. Vi anser därmed att företagens 

marknadsföring är lika viktig genom de olika marknadsföringskanaler för att kunna nå ut 

till alla konsumenter.  

Genom marknadsföring på rätt sätt kan även impulsköpen öka. I vår studie var det 

flest studenter och arbetssökande som impuls köpte hemelektronikprodukter. Vi tror att om 

marknadsföringen effektiviseras kan fler impulsköp öka. 

Marknadsföringen bör anpassas efter produkttypen och egenskaper då vår studie har påvisat 

att respondenterna efterlyser olika egenskaper vid informationssökningen, exempelvis 

prisskillnaden. Priset visade sig vara viktigare vid billigare produkter och kvalité är 

viktigare vid dyrare hemelektronikprodukter.  

På senare år har internet och e-handeln ökat, men däremot visar vår studie att 

majoriteten av arbetarna, pensionärerna och studenterna att de hellre föredrar fysiska 

butiker framför e-handelsbutikerna. För att underlätta för konsumenterna skulle företag 

kunna erbjuda tjänster där konsumenten kan jämföra olika produkter på deras hemsida. 

 

6.2 Fortsatta studier 

 

Vi anser att om fortsatta studier ska göras inom samma område bör en större grupp 

respondenter medverka för att generalisera resultatet på den hela svenska befolkningen. 

Studien bör även inkludera faktorer som påverkar konsumenterna i allmänhet och inte 

enbart på det senaste köpet, och eventuellt göra jämförelser mellan dessa. 

Det vore även intressant att forska vidare om varför människor inte använder 

sociala medier vid informationssökning då utifrån våra respondenter har uppgett att de blir 

påverkade av marknadsföringen på sociala medier. Hur kommer det sig att de blir 

påverkade av reklamen men inte använder den vid informationssökning? 
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Bilaga 1. Informationsbrev  

 
Hej! 

Vi är två studenter Jana Lesik och Desirée Strandberg som skriver vår avslutande C-uppsats 

inom ämnet företagsekonomi på Högskolan Dalarna. Vi har valt att fördjupa oss i 

konsumenternas köpprocess med inriktning på hemelektronikprodukter. 

Hemelektronikprodukter innefattar bland annat mobiltelefon, hårfön, Tv, rakapparat, mikro, 

kaffebryggare etc. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du kunde lägga cirka 5–10 

minuter på att besvara vår enkät. Dina svar kommer att ligga till grund för studiens resultat 

och du som respondent kommer att förbli helt anonym i vår studie. 

 

Tack för att du tar dig tid att besvara och hjälpa oss i vår studie  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jana Lesik & Desirée Strandberg 

Högskolan Dalarna HT 2018 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Fråga 1: Sysselsättning 

Arbetar 

Studerar 

Pensionär 

Arbetssökande 

Föräldraledig 

Vill inte svara 

 

Fråga 2: Söker du information om hemelektronikprodukter före ett köp?  

Ja, alltid 

Ja, ibland 

Ja, sällan 

Nej 

Vill inte svara 

 

Fråga 3: Vart söker du information om hemelektronikprodukter? Där 

5=använder mest och 1=minst  

 1 2 3 4 5 

Butikernas hemsidor      

Sociala medier (Bloggar, Facebook, 

Instagram osv) 

 

     

I Butik (Personlig kontakt, katalog)      

Recensioner på internet (Pricerunner, 

Prisjakt, trustpilot, osv) 

     

Familj och vänner             

 

     

Jag använder mig inte av någon av 

ovanstående informationskällor 

     

Vill inte svara      

 

 
 

Fråga 4: Har priset på hemelektronikprodukter en inverkan på hur mycket 

information du söker?  

Ja, Jag söker mer information vid billigare produkter (100kr-1000kr) 

Ja, Jag söker mer information vid dyrare produkter (1500kr och uppåt) 

Ja, Jag söker lika mycket information oberoende av pris 

Nej, Jag söker ingen information vare sig det är en dyr eller billig produkt 

Vill inte svara 
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Fråga 5: Ange i vilken utsträckning du instämmer eller inte instämmer till 

vart och ett av följande påståenden.  
instämmer    Varken     Instämmer 

     inte    eller 

Priset är viktigare för         1                    3          5 

mig vid billigare produkter  

än vid dyra 

 
Produktens kvalité är mer                1                    3          5 

central vid dyrare produkter  

än vid billigare 
 
Jag väljer aktivt att köpa                       1                    3          5 

miljövänliga produkter  

(Längre livslängd,  

lägre elförbrukning) 

 
Jag tycker det är roligare att                1                    3          5 

handla i en fysisk butik (Då jag  

kan klämma och känna på produkten) 
 
Jag föredrar att handla online       1                    3          5 
 
Priset på hemelektronik är              1                    3          5 

lägre online än i en fysisk butik 
 
Det händer att jag impulsköper       1                    3          5  

hemelektronikprodukter 
 

Vill inte svara 
 

Fråga 6: Har du köpt någon hemelektronikprodukt under de senaste 6 

månaderna? 

Ja, en eller flera dyrare produkter (1500kr-uppåt) 

Ja, en eller flera billigare produkter (100kr-1000kr) 

Nej 

Minns inte 

Vill inte svara 
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Fråga 7: Påverkar något av följande dig när du ska köpa en 

hemelektronikprodukt? Fyll i tabellen där 5= påverkar mig mycket, 3= påverkar mig till 

viss del och 1=påverkar mig inte alls 
 

 1  3  5 

Tv-reklam      

Reklam på sociala medier (Facebook, 

Instagram, Twitter, etc.)  

     

Annan internet reklam (Banners, osv)      

Radioreklam      

Tidningsannonser      

Familj och vänner                  

Annan annonsering (busshållplatser, 

osv) 

     

Jag blir inte påverkad      

Vill inte svara      

 

 

 

Fråga 8: Efter att du sökt information om hemelektronikprodukter, vad 

hände då? (Under de senaste 6 månaderna) 
Jag köpte den produkt jag sökt information om, samma dag 
Jag köpte den produkt jag sökt information om, efter 1 vecka 
Jag köpte den produkt jag sökt information om, efter 2 veckor 
Jag köpte den produkt jag sökt information om, efter 1 månad 
Jag tog en paus och återupptog informationssökningen efter 3–6 månader 

Jag ångrade mig, jag ville inte längre ha den produkten 
Köpet stoppades då intresset för en annan produkt uppstod 

Vill inte svara 

 

 

Fråga 9: Baserat på det senaste inköp av en hemelektronikprodukt vid 

gemensamma köpbeslut inom familjen. Hur gick informationssökningen till? 

Vi sökte information tillsammans 

Vi sökte information var för sig innan ett beslut togs 

Det var enbart jag som sökte information  

Det var enbart en annan familjemedlem som sökte information 

Ingen informationssökning gjordes, vi köpte hemelektronikprodukten av ren 

impuls 

Jag bor ensam (inköpet var inget familjebeslut) 

 

 


