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Sammanfattning
E-handel bland konsumenter blir allt mer vanligt, utbudet är enormt och kunderna kan handla 

till vilken tid som helst på dygnet. Produkter som tidigare endast såldes i fysiska butiker finns 

nu tillgängliga på olika aktörers hemsidor. Ett exempel på en sådan produkt är kontaktlinser, 

som nu finns att köpa hos flera försäljare på nätet. Konkurrensen på den svenska 

kontaktlinsmarknaden har blivit hårdare och en del optiker har själva börjat sälja linser via sina 

egna hemsidor. Generella teorier inom marknadsföring visar att konsumenter går igenom en 

process med flera olika steg när de ska köpa en produkt. Köpprocessen brukar delas in i 

följande steg; problemupptäckt, informationssökning, utvärdering av alternativ, faktiskt 

köpbeslut och efterköpsbeteende. Uppsatsen handlar om kontaktlinsanvändares köpprocess då 

denna troligtvis har ändrats i och med att möjliga köpställen har ökat och det finns mer 

information tillgänglig om kontaktlinser. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka och 

beskriva köpbeslutsprocessen hos konsumenter på den svenska kontaktlinsmarknaden. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med fjorton kontaktlinsanvändare 

och en legitimerad optiker. Intervjufrågorna är uppbyggda kring de fem stegen i köpprocessen 

konsumenterna går igenom när de köper linser. I analysen av insamlad data framkom det att 

kontaktlinsanvändare köper kontaktlinser för att slippa använda glasögon, många anser att 

glasögon hämmar dem i vardagliga aktiviteter. Att information om linser har blivit mer 

lättillgänglig har inte påverkat konsumenternas köpbeteende. Om de söker information väljer 

konsumenterna oftast att kontakta sin optiker som de litar på och vet är kunnig inom området. 

Optikern är den som avgör vilka linser konsumenten kan ha och det är dessa linser de köper. 

Bekvämlighet går före pris när utvärdering av alternativ sker. De konsumenter som väljer att 

handla sina kontaktlinser på nätet gör det på grund av tidsbrist och bekvämlighet. I analysen av 

efterköpsbeteendet framkom att konsumenterna främst berättar för andra om de är missnöjda 

med sina linser. Författarna har kommit fram till att konsumenternas köpbeteende är en 

kombination av hög- och låginvolvering, vilken i uppsatsen kallas mediuminvolvering.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Internet blev tillgängligt för allmänheten 1995 och året efter såldes det fler datorer än TV-

apparater.1 I Sverige har tre fjärdedelar av hushållen en egen hemdator och datorn har blivit ett 

allmänt hjälpmedel i vardagen. 2  Utvecklingen av Internet går ständigt framåt och nya 

möjligheter erbjuds användarna hela tiden. Att göra sina inköp på nätet blir allt mer vanligt och 

många konsumenter har upptäckt fördelarna med att kunna handla vilken tid som helst på 

dygnet.3 Internet har öppnat upp för nya affärsidéer och företagsformer, det finns till exempel 

företag som har specialiserat sig på att göra prisjämförelser mellan olika företag som säljer sina 

produkter på nätet.  Flera företag har som affärsidé att hjälpa andra företag att utveckla Internet 

och e-handelslösningar.4

Väldigt mycket information om produkter och tjänster på marknaden finns tillgänglig på 

Internet. Nästintill alla företag har en hemsida där de kan publicera all tänkbar information om 

sina produkter och tjänster.5 Tillgängligheten på information om utbudet på marknaden är i dag 

mycket god. Genom Internet har konsumenter i dag möjlighet att enkelt hitta likasinnade och 

skapa intressegrupper (communities). Konsumenterna interagerar med varandra i olika fora på 

Internet där drivkraften till exempel kan vara missnöje. 6 Information som konsumenterna 

tidigare endast kunde få tag på genom ett besök hos en fysisk butik eller per telefon finns nu 

bara ett musklick borta. 

Konkurrensen är på många marknader hård och i branscher med avreglering och privatisering 

ökar den ytterligare.7 Ett exempel på en sådan bransch är hälso- och sjukvården där det nu finns 

ett antal privata aktörer. 8   En trend som på ett avgörande sätt påverkar konkurrensen på 

marknaden är konsumenternas strävan efter förenkling och bekvämlighet. Dagens konsumenter 

är ofta stressade och den växande tidsbristen bland konsumenterna leder till ett behov av att 

                                                
1 Feurst, Ola, 1999. sid 56
2 www.scb.se
3 Feurst, Ola, 1999. sid 56
4 www.gulasidorna.se
5 www.scb.se
6 Feurst Ola, 1999. sid 103
7 Feurst, Ola, 1999. sid 54
8 www.skl.se
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förenkla vardagen för att hinna med alla måsten.9 Allt fler leverantörer börjar göra affärer 

direkt med konsumenten, och därmed ifrågasätts mellanhändernas traditionella roll. Via 

näthandel och call centers kan leverantörer gå förbi mellanled. För att minska betydelsen av 

leverantörens varumärke försöker mellanleden skapa sina egna märken och profilera butiken 

som en upplevelse för att locka till sig konsumenter.10 E-handeln tar marknadsandelar i nästan 

alla branscher och utmanar därmed de fysiska aktörerna på marknaden.11 Priser pressas i och 

med de nya nätaktörerna, vilket gör konsumenten till vinnaren. Internets möjligheter till 

informationsutbyte och informationssökande ger konsumenterna mer kunskap och därmed mer 

makt. För att ett företag ska kunna överleva på en allt mer konsumentstyrd marknad är det 

viktigt att vara marknadsorienterad och kunna interagera med konsumenterna.12

Informationens utveckling och mångfald påverkar i stort sett alla marknader och branscher och 

undersökningar kring hur detta påverkar företagande och konsumtion är viktiga för att förstå 

den nya affärslogiken som växt fram under den senaste tiden.13 Uppsatsen har valt att utgå från 

en specifik bransch, den svenska kontaktlinsmarknaden, för att analysera huruvida den ständigt 

pågående IT-utvecklingen har påverkat köpbeteenden bland konsumenterna på denna marknad. 

Kontaktlinsmarknaden har förändrats i och med IT-utvecklingen. För att kunna köpa rätt sorts 

kontaktlinser på nätet räcker det med att ha ett recept utfärdat av en optiker som visar vilken 

styrka och vilket märke kontaktlinsanvändaren ska beställa. Vid köp av kontaktlinser på 

Internet måste kunden själv lägga en beställning av ett visst märke och sedan själv se till att 

styrkan och parametrarna stämmer med receptet från optikern. På så sätt blir kundens ansvar 

större än tidigare, kunden blir troligen mer engagerad i sina kontaktlinser och valet av märke.14

Att köpa fel kontaktlinser kan vara både farligt och kostsamt då fel sorts lins kan skada ögat 

och fel styrka kan göra att linserna inte löser det synfel konsumenten har, vilket leder till att 

linserna blir obrukbara. Enligt författarnas förförståelse och egna erfarenheter är 

kontaktlinsmarknaden en speciell marknad där likheter främst bör finnas i branscher där en

specialist, i detta fall en optiker, rekommenderar en vara och där dessa rekommendationer bör 

följas för att problem inte skall uppstå. Likheterna med exempelvis hemelektronik- och 

bilbranschen är därför troligtvis få. Däremot är läkemedelsbranschen antagligen en bransch där

fler likheter finns. På samma sätt som optikern är läkaren en specialist som, istället för linser,

ordinerar läkemedel till patienter. Bidraget uppsatsen vill ge är en förståelse för hur 

köpbeslutsprocessen ser ut bland konsumenter som köper kontaktlinser. Förhoppningsvis kan 

                                                
9 Feurst, Ola, 1999. sid  70
10 Feurst, Ola, 1999. sid  55
11 www.hui.se
12 Gummesson, Evert, 2002. sid 231
13 Normann, Rickard & Ramirez, Rafael, 1994. sid 15ff
14 Kotler, Philip, 1999. sid 258
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denna kunskap även överföras till liknande marknader och förklara konsumenters beteenden 

och beslut även där. 

1.2 Problemdiskussion

Tidigare var kontaktlinsanvändare tvungna att besöka en optiker för att kunna köpa sina linser. 

Under de senare åren har det blivit allt mer vanligt att köpa sina kontaktlinser på Internet där 

både traditionella optiker och nya aktörer har etablerat sig. 15  Det behövs fortfarande en 

synundersökning utförd av en legitimerad optiker för att få rätt linser och rätt styrka, men 

besöket hos optikern behöver inte innebära ett faktiskt köp av kontaktlinser.16

För att hitta information om kontaktlinser, priser och olika specifikationer behöver 

konsumenten i dag endast en dator med Internetuppkoppling. Hela tjugoåtta procent av 

kontaktlinsinköpen sker idag via Internet.17 Eftersom optikern inte alltid har en del i köpet 

numera så kanske även andra personer influerar kunderna till köp, till exempel vänner och 

bekanta. Word of mouth och märkeskännedom är i dag kanske viktigare variabler när det gäller 

köp av kontaktlinser än för ett antal år sedan.  

Med bakgrund i ovanstående resonemang anser författarna att viktiga aspekter i 

konsumenternas köpprocess av kontaktlinser har förändrats. Dels på grund av att antalet 

möjliga köpställen har ökat, dels genom att allt fler kunder idag köper linser utan en optiker 

närvarande, men främst på grund av den ökande mängden information och dess tillgänglighet. 

Hur konsumenternas köpprocess ser ut är intressant för aktörer på de flesta marknader. Det är 

en viktig del i företagens marknadsföring att identifiera hur, var och varför kunder köper sina 

varor.18 Författarna anser det därför vara viktigt att hämta information från både optiker och 

kontaktlinsanvändarna själva för att kunna besvara uppsatsens frågeställning; Hur ser 

köpbeslutsprocessen ut på den svenska kontaktlinsmarknaden?

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva köpbeslutsprocessen hos konsumenter på den 

svenska kontaktlinsmarknaden. 

                                                
15 AArskog, Pernilla  & Lange, Annika, 2006. sid 7
16 www.sos.se
17 AArskog, Pernilla & Lange, Annika, 2006. sid 38
18 Kotler, Philip, 1999. sid 250ff
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1.4 Avgränsningar och perspektiv

Uppsatsen utgår från ett konsumentperspektiv och har avgränsats till att endast undersöka 

köpprocessen hos konsumenter som använder kontaktlinser eller en kombination av 

kontaktlinser och glasögon för att korrigera ett synfel. Antalet utvalda informanter är fjorton 

stycken. Konsumenter som endast använder glasögon är inte lika intressanta i detta 

sammanhang då försäljningen av glasögon på Internet är marginell jämfört med försäljningen 

av linser.19

I Sverige använder ca sex av tio personer i åldersspannet 11-55 år linser och/eller glasögon.20

Uppsatsen avgränsar sig därför till att informanternas, konsumenternas, åldrar skall ligga inom 

detta åldersspann då de flesta användare befinner sig där. Geografiskt är uppsatsen avgränsad 

till kontaktlinsanvändare i Sverige, främst i Stockholmsregionen, men vissa informanter bor på 

andra platser i landet. 

Uppsatsen är en tvärsnittsstudie och är därför avgränsad i tid till våren 2007, vilket är under 

den period uppsatsen skrevs. Slutligen är även det teoretiska perspektivet en avgränsning 

eftersom arbetet är av deduktiv art. Teorierna kommer före empirin och fungerar som en guide 

till det författarna letar efter och granskar i empirin. Denna teoretiska grund avgränsar 

uppsatsen från andra teoretiska perspektiv.     

1.5 Definitioner

Konsument: I denna uppsats kommer ordet konsument att användas som benämning på 

kontaktlinsanvändare.

Kontaktlinser och linser: Dessa benämningar används synonymt i uppsatsen

                                                
19 www.e24.se
20 www.e24.se
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2 Metod

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Forskning syftar till att skapa ny kunskap.21 För att kunna skapa denna kunskap om ett område 

på ett vetenskapligt godtagbart sätt måste forskaren efterfölja de krav och normer som finns 

inom det vetenskapliga samhället. Vetenskap ska bygga på fakta och det ska göra att 

vetenskapligt genererad kunskap ses som valid.22

2.1.1 Induktion och deduktion

I forskningsarbetet handlar det om att koppla teori med den föränderliga och komplexa 

verkligheten som avses studeras. Det finns tre olika sätt att utföra detta arbete med att relatera 

verkligheten och teorin; induktion, abduktion och deduktion. En induktiv ansats innebär att 

forskaren först ger sig ut i verkligheten för att inhämta sin empiri, därefter och utifrån den 

insamlade empirin ska skall teori byggas.23 Författarna ansåg att detta sätt att nalkas problemet 

kunde bli problematiskt då information i ämnet människors beteenden var för svårt att inhämta 

utan vägledande teorier. En variant av detta sätt är att kombinera induktion med deduktion. 

Detta kallas abduktion. Forskaren går då från det specifika till det generella och sen tillbaka till 

det specifika för att testa sin hypotes.24  

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, det vill säga att undersökningen går från det generella 

till det specifika, i detta fall från de generella teorierna till de specifika konsumenterna och 

aktörerna på markanden. Det finns befintliga teorier som har varit vägledande för den 

information som hämtas ur verkligheten vid datainsamlingen. Deduktiv ansats anses ge en mer 

objektiv bild av problemet då den enskilda forskarens förförståelse inte i lika stor grad ges 

möjlighet att färga forskningen. 25  De befintliga teorierna kommer också att styra hur 

informationen relateras till resultatet i uppsatsens sista del. Upplägget för uppsatsen är 

teoritillämpande, det vill säga de befintliga teorierna används för att förstå studieobjekten.  

                                                
21 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 15
22 Chalmers, Alan.F, 1999. sid 17
23 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 24
24 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 24
25 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 23
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2.2 Undersökningsansats 

Att klassificera uppsatsens undersökningsansats är vanskligt enligt författarna. Detta på grund 

av att undersökningen om hur konsumenters köpbeteenden ser ut är ett område i vilket det 

forskats mycket och där modeller och teorier redan finns. Samtidigt har den specifika gruppen 

av konsumenter, kontaktlinsanvändare, inte varit föremål för någon vetenskaplig forskning 

över huvud taget. Detta leder till att undersökningsansatsen både är explorativ, i hänseende till 

undersökningsgruppen, och deskriptiv vad det gäller problemområdet konsumentbeteende. 

Författarna anser därför att uppsatsen är en kombination av de båda.   

Det explorativa syftar till att fylla luckor i kunskapen i området och att samla så mycket 

information som möjligt om detta.26 Undersökningen om hur användare av kontaktlinser beter 

sig ger en ny kunskap om detta specifika problemområde. 

Det större problemområdet i uppsatsen är konsumenters köpbeteende och här finns redan en 

mängd kunskap som visualiserats i modeller, och därmed antar undersökningen också en 

beskrivande eller deskriptiv form.27 Uppsatsen vill beskriva hur köpprocessen och beteenden 

ser ut i dagens samhälle på ett grundligt och detaljerat sätt. 

Tidsdimensionen i uppsatsens forskningsdesign är en viktig del för undersökningen28. Detta 

arbete är en tvärsnittsundersökning då en undersökning i form av intervjuer med 

kontaktlinslinsanvändare och en optiker, kommer att göras under en kort tidsperiod. 

Undersökningen vill åstadkomma en förståelse för beslut och beteenden bland konsumenter. På 

grund av ämnet och tidsramen för arbetet så kommer förståelsen för processen att prioriteras 

framför bredd. Med breddad kunskap anses kunskap som erhålls genom ett stort antal 

mätningar, genom enkäter som kan ge siffror och statistik för analysen. Detta är forskning med 

kvantitativ inriktning. I kvalitativ forskning sker insamlingen ofta genom intervjuer av mer 

mjuk data.29 Denna inriktning kommer att användas i uppsatsen för att få fram de nyanser och 

beteenden som finns hos konsumenterna, och den kunskap om detta som finns hos en av 

återförsäljarna. Genom att anta en kvalitativ ansats med ett litet antal deltagare jämfört med 

populationen, så kommer ingen statistisk generalisering att kunna göras. Frågan blir istället hur 

överförbarheten kommer att se ut från de intervjuade till populationen.30

                                                
26 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 12
27 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 13
28 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per. A, 2002. sid 50
29 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 14
30 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 70
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Uppsatsen är en studie av en mindre grupp konsumenter som är avgränsade genom deras 

användning av kontaktlinser. Samma gäller för optikern som är en av många aktörer på en 

avgränsad marknad.31

2.2.1 Urval

Kvalitativa undersökningar är intensiva och vill komma åt en stor mängd information.32 Antalet 

informanter som kan användas blir då begränsat till tid och kostandsaspekter. Ett vanligt antal 

informanter är mellan 10-15 stycken.33

Bland Sveriges befolkning använder sex av tio personer i åldersspannet 11-55 år linser 

och/eller glasögon.34 Då undersökningen är av kvalitativ natur så kommer inte ett slumpmässigt 

urval att göras ur denna population. Istället kommer urvalet att baseras på strategiskt val, vilket 

lämpar sig väl då syftet är att generera överförbar kunskap om området.35 Utgångspunkten för 

urval i kvalitativa undersökningar bör vara informanternas lämplighet, vilket i det här fallet är 

om personen använder kontaktlinser eller inte. Hur många eller vilka av personerna som tas 

med väljs utifrån hur de kan belysa forskningsfrågorna.36

Det finns många olika sätt att komma fram till strategiska urval. Det alternativ som valts till 

uppsatsen är den så kallade snöbollsmetoden. Informanterna rekryteras genom att forskaren 

förhör sig om vilka personer som vet mycket om det ämne som ska undersökas. Dessa utvalda 

personer kan i sin tur informera om andra lämpliga informanter och så vidare. Antalet 

informanter vid kvalitativa undersökningar kan bestämmas utefter den så kallade teoretiska 

mättnaden som innebär att forskaren sätter gränsen, slutar rekrytera nya informanter, när de 

nya informanters svar inte tillför någon ny information.37 Denna mättnad infann sig under 

arbetets gång vid fjorton informanter.  

Urvalet av optiker är ett bekvämlighetsurval där en legitimerad optiker från en av de 

risktäckande optikerkedjorna valdes ut för en intervju.

                                                
31 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 54
32 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 83
33 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 70
34 www.e24.se
35 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 84
36 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 84
37 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, 1993. sid 101
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2.3 Datainsamlingsmetod

Den information som ligger till grund för uppsatsen är av primär typ, det vill säga att den tagits 

fram av författarna för denna specifika undersökning och kommer att analyseras med hjälp av 

befintliga teorier. Då uppsatsens syfte är att undersöka beteenden och processer hos 

konsumenter så valdes kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för uppsatsens data. 

Beteenden vid köp av linser är antagligen, enligt författarnas förförståelse, inte något som 

gemene man tänker på till vardags. Att konsumenten genomgår en process och är involverad på 

ett eller annat sätt när denna köper sina linser är något som teorin har starka belägg för. För att 

komma åt information om detta krävs att informanten får fundera innan han eller hon kan svara 

på frågor om detta. Författarna ville också att informanterna skulle svara med egna ord och inte 

välja från förbestämda alternativ som vid en enkät. Genom att använda enkäter med öppna 

svarsalternativ skulle informanterna vara tvungna att själva skriva sina svar, vilket författarna 

tror skulle begränsa kvaliteten och utförligheten i svaren. Intervjuer är därför den 

insamlingsmetod författarna anser är det enda alternativet för att på ett adekvat sätt få tillgång 

till konsumenternas kunskap och åsikter. Informanternas svar nedtecknades av författarna eller 

spelades in i digital form via en dator. Källmaterialet finns således både som text och som 

inspelningar. 

Intervjun med optikern användes för att klargöra specifika delar i köpprocessen. Optikern är 

närvarande i processen som informationskälla och specialist och har stor erfarenhet om hur 

konsumenter beter sig under köp av linser. För att komma åt information om hur det faktiskt 

går till i praktiken när kunder ska köpa sina linser värderades två alternativ, observationer hos 

en optiker eller intervjuer med en optiker. Det första alternativet anses störa den naturliga 

processen då det skulle innebära att författarna faktiskt skulle vara med vid undersökningen 

och själva försäljningen av linserna. Detta ansågs inte heller vara lämpligt då tillstånd från 

optiker och kund skulle skaffas inför varje observationstillfälle. Istället för att intervjua flera 

olika optiker har författarna valt att intervjua en erfaren och kunnig optiker. Informationens 

tillförlitlighet blir starkare enligt författarna då den kommer från en optiker som under många 

år deltagit och varit närvarande under informationssökandet, utvärderingen av alternativ och 

det faktiska köpbeslutet hos kunderna.

Att använda flera datakällor är också bra för att finna ut huruvida data är valida eller ej. Om 

svaren från informanterna är samma som de som framkommer vid intervjun med optikern så 

ger detta belägg för att insamlad data är tillförlitlig. Upplägget kan ses som en triangulering av 

datakällorna.  
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Enligt Johannesson och Tufte kan en kvalitativ intervju ses som ett samtal med en struktur och 

ett specifikt syfte. Att det finns en struktur förklaras av att rollerna i intervjun är två, en 

intervjuare som ställer frågor och får svar samt att intervjuaren följer upp dessa som erhålls av 

en informant.38 Att intervjun ses som ett samtal utan tidspress anser författarna vara viktigt för 

de svar som framkommer ur undersökningen.  

2.3.1 Standardisering och stukturering 

Att ta i beaktning vid arbeten med frågor i form av intervjuer är hur standardiserade och 

strukturerade frågorna ska vara. Standardiseringen av frågorna handlar och hur intervjuaren 

kan utforma och rangordna frågorna. Hög standardisering betyder att exakt samma frågor ställs, 

i exakt samma ordning, till alla informanter. I uppsatsen har ett antal teman ur teorin 

sammanställts i en intervjuguide i form av ett frågeformulär. Frågorna är en vägvisare som tar

informanten och forskaren genom de fem delarna i köpbeslutsprocessen och de övriga 

teorierna. Under dessa teman följer frågor, underfrågor, som ställs under intervjun för att 

komma åt viktiga aspekter i sammanhanget och för att klargöra dessa. Frågorna finns 

redovisade i bilagorna intervjuguide för konsumenter och intervjuguide för optiker. Frågorna 

ställs i samma ordning till samtliga informanter vilket bäst beskriver dem som standardiserade. 

Däremot finns full frihet att ställa ytterligare frågor om så behövs.  

Inom teorierna finns en uppsjö av detaljer för hur konsumenter beter sig vi köp, och om alla 

dessa skulle ställas fråga per fråga skulle dels antalet frågor bli enormt samtidigt som 

informanten kan tvingas svara på saker som han eller hon inte förstår. Författarna anser att 

detta skulle dra fram svar som kanske egentligen inte finns eller är riktiga. Utifrån detta 

resonemang försökte författarna att hålla ner antalet frågor till det absolut väsentliga. Tjugo 

frågor ställdes till konsumenterna och fem frågor ställdes till optikern. 

För att lyckas med kvalitativa intervjuer måste även informanten se att det finns 

sammanhängande resonemang i intervjun.39 För att säkerställa att informanten kan svara på 

frågorna efter bästa förmåga så förklarades köpbeslutsprocessen allmänt för varje person under 

intervjuerna. Författarna anser, som tidigare nämnts, att gemene man inte tänker på sitt 

beteende vid köp av linser särskilt mycket och att en förklaring av vissa begrepp och delar i 

processerna är väsentliga för att få igång tankeverksamheten och medvetenheten om fenomenet. 

Frågorna är avsedda att vara okomplicerade för att undvika ett teoretiskt och kanske 

                                                
38 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 96
39 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 78
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komplicerat intryck. Vill informanten ha förklaringar så ges de genom beskrivande exempel 

med andra produkter än just kontaktlinser.  

Struktureringen av frågorna i en intervju handlar om hur mycket svarsutrymme informanten 

får 40 Samtliga frågor som ställs under intervjuerna är semistrukturerade, vilket ger 

informanterna möjlighet att utveckla sina svar och tankar kring ämnet så mycket som han eller 

hon vill.41

2.3.2 Intervjuareffekten

Informationen som framkommer under en intervju kommer alltid att vara färgad av de 

inblandade. Det finns främst två faktorer som kan påverka intervjuerna, situationen för 

intervjun och intervjuaren själv. 42  Situationen i vilken intervjun sker är främst knuten till 

platsen den sker på. Intervjuerna med konsumenterna genomfördes hemma hos informanterna 

eller över telefon. Optikern intervjuades på sin arbetsplats. Författarna bad informanterna att 

välja plats och tid för intervjun så att de skulle ha tid och kunna vara ostörda. Detta är viktigt 

för att intervjuerna ska kunna bli så bra som möjligt. 

Att intervjuaren kan vara en påverkande faktor för svaren är viktigt att känna till.43 Urvalet för 

informanter skedde som tidigare nämnts genom snöbollsmetoden och detta innebär att även om 

informanten aldrig har träffat intervjuaren så har de blivit utvalda av någon de känner. Detta 

gör att det finns en gemensam nämnare någonstans mellan informant och forskare. Författarna 

är noggranna med att inte framstå som allt för teoretiska. Att berätta om ämnet allmänt och att 

hålla sig på samma nivå som informanten är viktigt. Informanten ska känna att han eller hon 

har något viktigt och intressant att bidra med och att intervjun är mer som ett samtal än ett 

förhör. 

Författarna anser att intervjuerna fortlöpte på ett bra sätt. Stämningen var avslappnad under 

samtliga tillfällen och skillnaden mellan telefonintervjuer och personliga intervjuer var liten. 

Informanterna behövde ibland lite hjälp att komma igång med svaren, men det fungerade 

utmärkt att få igång tankeverksamheten med beskrivande exempel och genom att beskriva 

teorierna i korta ordalag för denna. Till exempel så kunde en övergripande beskrivning av de 

fem delarna i köpbeslutsprocessen var till hjälp för informanten och fungera som en vägvisning 

för var i processen intervjun befann sig vid olika tillfällen.
                                                
40 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 70
41 Denscombe, Martyn, 1998. sid 135
42 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 100
43 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 99f
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2.3.3 Konfidentialitet

Vid inhämtning av information måste informanten informeras om syftet med undersökningen 

och att dennas roll klargörs. Samtliga informanter informeras att deras svar och deltagande är 

konfidentiellt, det vill säga att det bara är författarna som vet vilka informanterna är. 

Informanterna upplystes också om att deras svar är viktiga, att de kan ge en bild av ett 

outforskat område inom ämnet. Författarna fick intrycket av att de flesta av informanterna fann 

det intressant att delta i undersökningen.  

2.3.4 Pilotstudien

Inför intervjuerna med konsumenterna genomfördes pilotintervjuer med två 

kontaktlinsanvändare för att säkerställa innehållet i intervjun samt för att få en kritisk 

granskning av intervjufrågorna. Här användes olika sätt och strategier för hur frågorna skulle 

utformas. Som tidigare nämnts så kunde en stor mängd frågor lyftas fram ur teorierna för att 

sedan ställas till informanterna, men detta sätt genererade tveksamma och mycket korta svar 

och därför ändrades strategin mot ett mindre antal frågor med delfrågor och teman som stöd. 

En annan variant som prövades var att ha mycket öppna frågor till exempel: berätta om 

problemupptäckten vad gäller ditt köp av linser, och hur går ditt informationssökande kring 

linser till. Dessa frågor blev istället för vaga eller öppna och författarna insåg att det var viktigt 

att lyfta fram de viktigaste frågorna ur teorin och ställa dessa som nämnts ovan. 

2.3.5 Intervjuer med konsumenter

Telefonintervjuer och personliga intervjuer gjordes med 14 konsumenter under tidsperioden 

2007-04-23 till 2007-05-03. Frågorna till konsumenterna finns i bilaga 1. Intervjuernas längd 

varierade mellan cirka femton minuter och en halvtimme. Materialet spelades in via dator 

under vissa intervjuer och nedtecknades av författarna under de andra. 

2.3.6 Intervju med optikern

En optiker från en rikstäckande optikerkedja har intervjuats 2007-04-16. Intervjun 

genomfördes hos optikern och frågorna till intervjun finns i bilaga 2. Intervjun tog cirka en 

timme att genomföra. Svaren från intervjun nedtecknades av författarna.   
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2.4 Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten beror på hur tillförlitlig underökningens data är. Hög reliabilitet betyder att 

samma svar skulle erhållas om undersökningen skulle upprepas, så kallad test-retest-

reliabilitet.44 Ett annat tecken på hög reliabilitet är att samma resultat skulle erhållas av andra 

forskare. Detta kallas interbedömmarreliabilitet. 45  Det är svårt att uttala sig om huruvida 

intervjuernas svar skulle upprepas eller om andra informanter skulle svara på samma sätt. 

Upplevelser, beteenden och beslut är av naturen individuella. Reliabiliteten diskuteras 

utförligare i den avslutande diskussionen. 

Validiteten i ett arbete handlar om att det som avses undersökas faktiskt är det som undersöks. 

Validitet brukar delas in i tre grupper; begreppsvaliditet samt intern och extern validitet. Hög 

begreppsvaliditet betyder att relationen mellan begreppen och de generella fenomenen 

uppsatsen berör ska vara goda.46  Den interna validiteten kallas även relevans då den behandlar 

förhållandet mellan den genomförda undersökningen och de teorier som finns inom området.47

För att belysa vilka teorier uppsatsen utgår ifrån samt för att visa deras relevans i uppsatsen har 

intervjufrågorna framtagits genom deduktion. Uppsatsens intervjufrågor har därmed en tydlig 

koppling till uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Hög intern validitet känns också igen på att 

inga systematiskt störande faktorer påverkar data. Syftet för uppsatsen är att beskriva en 

process. Information har inhämtats från personer som genomgår denna process när de köper 

linser. Författarna anser därför att den interna validiteten är hög, att informanterna berättar om 

sin bild av processen som uppsatsen syftar till att beskriva. 

Extern validitet handlar om möjligheten att kunna generalisera uppsatsens resultat till andra 

områden än det specifika undersökningsområdet. Det som avgör den externa validiteten är 

överensstämmelsen mellan uppsatsens resultat och andra yttre korrelerade indikatorer.48 Då de 

existerande kunskaperna inom uppsatsens område är mycket små är det svårt att se i vilken 

utsträckning resultat överensstämmer med dessa. Författarna har tagit del av en 

magisteruppsats som fokuserar på konkurrensstrategier på den svenska 

kontaktlinsmarknaden.49 Likheter mellan resultaten finns, främst vad gäller konsumenternas 

relation till sin optiker, men även fördelningen av konsumenter som handlar på nätet och hos 

optikern. Denna uppsats är till skillnad mot tidigare nämnda arbete inriktat på konsumenternas 
                                                
44 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 29
45 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 264
46 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 47
47 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, 1994. sid 256
48 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, 1994. sid 257
49 AArskog, Pernilla & Lange, Annika, 2006
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köpprocess, det vill säga hur de beter sig vid köp av linser. AArskog och Langes arbete är 

inriktat på hur traditionella optiker i Sverige bäst ska konkurrera på marknaden. Marknaden är 

med andra ord den samma, men perspektiv och inriktning skiljer sig åt. Författarna anser att 

kontaktlinser är en ganska unik produkt och på så sätt är överförbarheten begränsad. En 

ytterligare faktor som begränsar resultatets överförbarhet är antalet informanter som i 

uppsatsen var fjorton kontaktlinsanvändare och en optiker.     

2.5 Analys av data

Arbetsgången för uppsatsens analys beskrivs kort nedan för att ge läsaren en inblick i arbetet. 

Ansatsen kallas för analys av meningsinnehåll och lämpar sig väl för uppsatsen. Den är 

koncentrerad på just innehållet i svaren och beskrivs på följande sätt av Tufte & Johannessen: 

 Data samlas in och görs om till texter.

 Texterna kodas med koder som är teoretiskt härledda. 

 Koderna klassificeras i kategorier och teman

 Datamaterialet sorteras efter kategorierna så att mönster och samband, likheter och 

skillnader kan hittas.

 Det sorterade materialet undersöks för identifiering av meningsfulla mönster och 

processer.

 Mönstren som hittas värderas med hjälp av befintliga teorier och detta leder till att en 

liten del ny och överförbar kunskap etableras.50  

Resultatet av empirin kommer att beskrivas som ett sammandrag i löpande text tillsammans 

med informanters citat och författarnas egna kommentarer och tolkningar från teorin. För 

läsbarhetens skull kommer dessa delar att flätas samman till en enhetlig text. Analysdelen och 

empiri/resultat är med andra ord samma del i uppsatsens disposition och detta är ett vanligt 

förfarande vid kvalitativa undersökningar.51 Empirin, informanternas svar, skrivs inte ut i sin 

helhet då antalet frågor gånger antalet informanter blir oöverskådligt. I stället tas de mönster, 

likheter och skillnader som framkom under intervjuerna och i analysen upp som författarnas 

egna ord blandat med citat som antingen är typiska, avvikande, eller talande för just den frågan. 

Detta istället för att redovisa alla fjorton svar under varje fråga. Från optikerns intervju skrivs 

hela svaren ut i empirin följt av analysen då dessa svar endast kommer från en informant och 

då dessa inte upptar för mycket plats och försvårar läsningen.    

                                                
50 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 109f
51 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2002. sid 133
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3 Teori
Uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva köpbeslutsprocessen hos konsumenter på den 

svenska kontaktlinsmarknaden. Förståelse för hur konsumenter beter sig och vad som influerar 

deras beteende i beslutsprocessen är viktiga delar i företagens kommunikationsstrategier. 

Speciellt vitalt för företagen är att veta var och hur de ska överföra sin information under denna 

process.52 Det finns på grund av detta en mängd forskning kring området konsumentbeteende 

och köpbeslut. Teorierna är vältestade och författarna anser att de som används i uppsatsen har 

god beskrivningsförmåga, är precisa och är väl genomarbetade. 

Uppsatsens teoridel är uppbyggd efter en huvudprocess som kallas den generella 

köpbeslutsprocessen. Denna modell följs sedan av teorier som beskriver de karaktäristika som 

ingår i den övergripande köpbeslutsprocessen.     

Utifrån nedan nämnda teorier kommer ett antal frågor att tas fram för att användas i sökandet 

av kontaktlinsanvändares köpprocess och köpbeteende. Teorierna beskrivs först och sen 

presenteras en teoretisk syntes som visar om konsumenterna är hög- eller låginvolverade. 

Teorierna används sedan för att analysera empirin.

                                                
52 Fill, Chris, 2002, sid 91
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3.1 Den generella köpbeslutsprocessen

Modellen nedan är en femstegsmodell som illustrerar konsumenters köpprocess. Konsumenten 

går enligt modellen igenom fem steg i sin köpprocess; problemigenkännande, 

informationssökande, utvärdering av alternativ, faktiskt köpbeslut och efterköpsbeteende. 

Figur 1. Modell över de fem steg en konsument går igenom i köpbeslutsprocessen. Egen 
tolkning efter Kotler, P., Keller, K.L., Marketing Management 12e, Pearson Prentice Hall, 
2006, sid 191.

Modellen visar att köpprocessen börjar långt innan själva köpet sker och att den fortsätter även 

efter köpet. Alla steg behöver inte genomgås varje gång en kund handlar något utan vid ett 

rutinmässigt köp, som till exempel tandkräm, så kan ett eller flera steg hoppas över.53

Det första steget i processen är problemupptäckten och det förklaras som det tillfälle då kunden 

upplever ett problem eller ett behov av något. Kunden känner att det finns ett gap mellan sitt 

nuläge och ett annat önskat läge. Här pratar man om olika stimuli som triggar behovet av 

någon vara eller tjänst. Dessa former av stimuli kan vara interna eller externa. De interna kan 

vara enkla behov som att en person plötsligt känner sig sugen på glass eller behov av linser om 

denna ser dåligt. Till externa stimuli kan reklam eller lukter räknas, man får lust att köpa en ny 

snabb cabriolet när man går förbi en reklamaffisch en varm vårdag, eller det kan vara lukten av 

Pizza utanför den lokala restaurangen.54

                                                
53 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 191
54 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 191
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Det andra steget är informationssökande och det kommer sig ur att en person som ser ett 

ouppfyllt behov känner att hon behöver söka kunskap om varan eller tjänsten hon behöver. 

Graden av informationssökande och varifrån informationen hämtas varierar. Det talas om 

passiv och aktiv sökning av information, och informationssökandet kan ske antingen internt 

eller externt. Vid intern informationssökning har kunden redan den erfarenhet eller kunskap 

som krävs om produkten. Externa källor för informationen kan till exempel vara Internet, 

massmedia och familjen. Internet har förändrat och påverkat processen för 

informationssökandet och i dag finns det därför tre typer av konsumenter på en marknad:

Traditionella konsumenter; handlar inte på nätet

Cyber-konsumenter; handlar huvudsakligen endast på nätet

Hybrid-konsumenter; handlar både på nätet och på det traditionella sättet

De flesta konsumenter är hybrid-konsumenter som till exempel handlar sina böcker i den 

lokala bokhandeln, men som ibland även köper böcker hos nätaktörer som Adlibris. Genom att 

inhämta information lär sig konsumenten om de olika varumärkena som finns och vad olika 

aktörer på marknaden kan erbjuda.55

Som steg tre väljer konsumenten att utvärdera sina alternativ av produkter som hon hittat 

under informationssökningen. Denna del kan vara mycket komplex men i grunden handlar det 

om att kunden söker fördelar hos olika märken, som ses som olika paket av fördelar, som ska 

uppfylla behovet. Den finns många olika processer för utvärdering av alternativ och en 

konsument kan använda olika processer i olika köpsituationer. I de flesta processer ses 

konsumenten som en som till stor del fattar medvetna beslut på en rationell grund. Det finns tre 

grundföreställningar som hjälper oss att förstå utvärderingsprocessen:

Konsumenten försöker att tillfredsställa ett behov

Konsumenten letar efter fördelar som produkten kan ge han/henne

Konsumenten ser varje produkt som en uppsättning av egenskaper med varierande möjlighet 

att leverera de fördelar som kan tillfredsställa det aktuella behovet konsumenten har.

                                                
55 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 191-192
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Konsumenter fokuserar oftast mest på de önskvärda fördelarna. Marknaden för en produkt kan 

ofta segmenteras enligt fördelar som är viktiga för olika grupper av konsumenter. Andra 

faktorer som påverkar konsumentens utvärdering av alternativ är den tilltro och attityd 

konsumenten har gentemot produkten.56

Nästa steg i processen är att ta ett faktiskt köpbeslut baserat på den information och den 

utvärdering av alternativ som gjorts tidigare. I detta steg kan konsumenten skapa upp till fem 

sub-beslut kring:

Märke; Vilket märke ska man välja?

Försäljare; Vart ska produkten köpas, på nätet eller i en fysisk butik?

Kvantitet; Hur många eller mycket ska man köpa?

Timing; När ska köpet ske? Dagtid, kväll?

Betalningssätt; Betala med kort eller kontant?

Innan beslutet fattas finns dock en köpintention som kan rubbas av antingen andras attityder 

eller oförutsedda händelser som att butiken hade stängt eller varan inte fanns på lager. Om det 

är riskfyllt att köpa varan, till exempel att den kostar mycket, så kan kunden välja att gå 

tillbaka till informationssökandet eller att helt enkelt strunta i köpet.57

Det sista steget är efterköpsbeteendet där kunden antingen är nöjd med varan eller missnöjd. 

Det som avgör hur kunden kommer att reagera är hur dennas förväntningar kan jämföras med 

den upplevda kvaliteten. Är varan bättre än väntat så har man en glad kund som berättar om sitt 

fina inköp för många vänner. Upplevs varan som sämre än förväntat så händer det omvända 

och effekterna kan vara förödande med utbredd dålig word- of- mouth.58

Teorin är relevant då det är just konsumentens köpprocess som utgör själva grunden i 

uppsatsen, det är denna process som ska undersökas och kartläggas.    

                                                
56 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 193
57 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 197-198
58 Kotler, Philip & Keller, Kevin.L, 2006. sid 198-199
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3.2 Tre typer av problemlösningsbeteende

De tre typerna av problemlösningsbeteenden är främst knutna till informationssökandet i 

köpbeslutsprocessen. Som tidigare nämnts så sker informationssökandet antingen internt, det 

vill säga att kunden har erfarenhet eller kunskap om varan redan, eller externt där 

informationen hämtas utifrån från till exempel bekantskapskretsen, familjen eller reklam och 

annan kommersiell information. Dessa typer av informationssökande är av intresse för 

uppsatsen för att de kan ge en guide till vilken typ av problemlösare den svenska

kontaktlinsanvändaren är och hur denna hämtar sin information om kontaktlinser.   

3.2.1 Extended problem solving (EPS)

Enligt Fill kommer en konsument som inte har någon tidigare erfarenhet eller kunskap om en 

vara ofta att uppvisa ett EPS-beteende. Typiska köpbeslutssituationer är bilköp eller husköp, 

med andra ord köp som handlar om stora pengar. Kunden kommer att söka en stor mängd 

information om varan externt och försöker hitta en godtagbar lösning på sitt problem.

3.2.2 Limited problem solving (LPS)

Här handlar det om att kunden har någon form av erfarenhet av varan och denna kommer 

därför att i en större mån att använda sig av den interna informationen, sin egen befintliga 

kunskap. Kunden kan hämta extern information för att försäkra sig om detaljer eller nyheter 

om varan för att kunna fatta ett bra beslut.59

3.2.3 Routinised response behaviour (RRB)

För många varor på marknaden så söks informationen endast genom internsökning i kundens 

eget minne. Detta på grund av att kunden har stor erfarenhet av varan sedan tidigare. Beteendet 

är vanligt vid köp av till exempel tandkräm eller matvaror. Köpet går på rutin och ingen eller 

en mycket liten del av informationen kommer från externa källor.

                                                
59 Fill, Chris, 2002. sid 93
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3.3 Upplevd risk

Denna del är främst kopplad till det faktiska köpbeslutet i den generella processen. 

Konsumenten upplever mer eller mindre risk med det stundande köpet och efterföljderna av det 

samma, dels för att han eller hon inte har någon eller liten erfarenhet av varan eller att 

köpprocessen är okänd.60 Andra faktorer som ökar risken kan vara att konsumenten inte kan 

välja det denna tror är rätt på grund av brist på pengar och tid.61 Konsumenten måste välja en 

annan vara än den han eller hon egentligen vill ha av någon anledning. 

Fill anser att det finns fem huvudsakliga former av risk som kan uppkomma vid ett köp.62 För 

att tjäna uppsatsens problemområde har författarna här översatt exemplen till ett köp av 

kontaktlinser. 

Prestationsrisk: Kan de här linserna få mig att se så bra som möjligt?

Finansiell risk: Har jag råd med de här linserna, finns det billigare varianter?

Fysisk risk: Kan de här linserna skada min syn eller mina ögon?

Social risk: Handlar om hur varan upplevs av vänner och bekanta

Ego risk: Kommer jag att känna mig nöjd med mitt köp efteråt när jag berättar om det för andra? 

En sjätte form av risk anses vara tidsfaktorn.63 Denna kan i exemplet med linser vara: Kommer 

köpet att leda till att jag förlorar tid, eller kan jag genom att lägga ner mer tid hitta ett bättre 

pris någon annanstans? 

Hur risker upplevs är beroende av vem konsumenten är och i vilken situation köpet sker i.64

Varje individ har en egen benägenhet att uppleva risk. Detta kan bland annat bero på 

erfarenheter eller ålder. Situationen i vilket köpet ska äga rum kan influera hur risken upplevs, 

är det stressigt eller avslappnat och så vidare. Slutligen så beror risken självklart på vad det är 

för vara som ska köpas. Skillnaden mellan att köpa en årsförbrukning av linser och att handla 

margarin är uppenbar. 

                                                
60 Fill, Chris, 2002. sid 94
61 Fill, Chris, 2002. sid 94
62 Fill, Chris, 2002. sid 94
63 Fill, Chris, 2002. sid 94
64 Fill, Chris, 2002. sid 94
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Den upplevda risken kan också variera mellan de olika delarna i processen.65 Risken kan vara 

högre under informationssökningen och under det faktiska köpbeslutet än efter köpet. 66

Konsumenterna försöker eliminera riskerna i möjligaste mån genom att samla information från 

externa och interna källor. Genom att de har information så försöker de förutse vad som 

kommer att hända efter köpet och därmed reducera riskerna.67 Förutom informationssökande så 

kan varumärkestrogenhet, garantier, pengarna tillbaka eller gratisprover fungera som 

riskeliminering.68 Valet som görs behöver inte innebära en lika stor risk om möjlighet ges att 

byta varan eller få pengarna tillbaka och kunden känner då trygghet istället för risk.

3.4 Involvement Theory

Involvement betyder involvering eller engagemang på svenska och är ett slags mått på hur 

motiverad en konsument är att söka information, lägga kraft och tid på ett köp för att uppfylla 

sitt mål och tillgodose sitt behov.69 För att nå fram till ett svar om konsumenten är högt eller 

lågt involverad vid köpet så måste forskaren ta hänsyn till följande tre faser:

 I den individuella kontexten är erfarenheter, värdering och förväntningarna viktiga variabler. 

Orsaken till köpet är också avgörande för involveringen, är det till exempel till kunden själv 

eller till någon annan varan köps. Produktens natur inverkar även den, som tidigare nämnts är 

det stor skillnad på att köpa en bil eller en tub tandkräm. Om konsumenten har direkt eller 

indirekt erfarenhet av att använda varan spelar roll för dennas involvering och slutligen har 

stimuluskällan vikt vid involveringen, kommer denna från media, reklam eller vänner. 

Influenserna och nivå av personlig relevans spelar in på involveringen. Om fokus är på 

produkten eller kommunikationen/reklamen och hur länge produkten ska användas, anses 

inverka.  

Den sista fasen visar kontentan av hur involverad en konsument är. Hur informationen 

intas/inhämtas och i vilken takt detta sker bestämmer om konsumenten skapar en attityd till 

produkten före eller efter han eller hon agerar. Vid hög involvering har informationen skapat 

en attityd hos konsumenten om varan innan han eller hon köper den. Det omvända gäller för 

låg involvering.    

                                                
65 Fill, Chris, 2002. sid 95
66 Fill, Chris, 2002, sid 95
67 Fill, Chris, 2002, 95
68 Fill, Chris, 2002, 95
69 Andersson, Lisa & Von Schéele, Anna, 2000. sid 39             
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Genom att ha en förståelse för ovan nämnda torier kan forskaren hitta två huvudriktningar för 

konsumenters beslutsbeteende. Som tidigare nämnts kan kontentan av all information som 

konsumenten delger om sitt beteende visa om han eller hon är hög- eller låginvolverad vid ett 

specifikt köp. 

3.5 Teoretisk syntes 

Nedan beskrivs den teoretiska syntesen utifrån tidigare presenterade teorier. Uppsatsens 

intervjufrågor har utformats utifrån den generella köpbeslutsprocessens fem steg för att 

undersöka och beskriva denna. Vidare ska svaren från intervjuerna kunna ge en bild av 

huruvida konsumenten är hög- eller låginvolverad med hjälp av beskrivningen nedan. 

3.5.1 Hög involvering 

En konsument som är höginvolverad vid köp kommer att visa ett problemlösningsbeteende 

som stämmer överens med EPS. Han eller hon upplever en hög nivå av risk inför det stundande 

köpet och kommer att söka en stor mängd information externt. Konsumenten skapar en attityd 

till varan innan ett köp sker.70  Informationen och mängden av denna har en viktig roll i detta 

beteende. Konsumenten värderar och gallrar för att komma fram till vilket alternativ som är det 

bästa. Om detta val av alternativ slutar med att konsumenten är nöjd så kommer han troligen att 

fortsätta att köpa samma märke i framtiden för att slippa gå igenom den stora utvärderingen av 

information igen.71

3.5.2 Låg involvering

Den låginvolverade kunden visar på ett problemlösningsbeteende som stämmer med LPS. 

Informationen processas passivt och lagras i hjärnan som en association till ett visst 

varumärke.72 Konsumenten känner ingen hög personlig relevans eller risk. Den information 

som används kommer från interna källor, det vill säga egen erfarenhet och detta leder till att 

köpet påverkas av stimuli som pris, upprepad reklam och vad som finns tillgängligt vid 

köptillfället.73 Kunden kommer inte att vara lojal mot märken utan kan byta till något annat om 

till exempel priset för en annan vara är lägre.  

                                                
70 Fill, Chris, 2002. sid 100
71 Fill, Chris, 2002. sid 103
72 Fill, Chris, 2002. sid 102
73 Fill, Chris, 2002. sid 103
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4 Resultat & Analys
Nedan kommer materialet från intervjuerna med kontaktlinsanvändarna och optikern att 

redovisas och analyseras. Materialet ska ge en bild av köpprocessens fem steg samt visa om 

konsumenten är hög- eller låginvolverad i köpet av sina kontaktlinser. 

4.1 Problemupptäckten

Fråga till detta första steg i köpprocessen var inriktad på vad som får informanterna att känna 

ett behov av att köpa linser. 

I intervjuerna framkom det att behovsupptäckten uppstår genom att informanterna inte vill ha 

glasögon. De tycker att linser ger mer frihet, är smidigare än glasögon och de känner sig 

snyggare utan glasögon. Ett vanligt svar var att informanterna vill kunna använda solglasögon 

och lättare kunna leva ett aktivt liv.  Flera tränar på gym eller tycker om att åka skidor och de 

anser att glasögon skulle hindra dem i dessa aktiviteter. Bekvämlighet och smidighet är viktigt, 

linserna är inte i vägen så som glasögon kan vara.

”Jag är ful i glasögon. Jag känner mig inte lika festlig i glasögon, jag känner mig typ äldre och 

lite för ordentlig.”

Önskan om att slippa ha glasögon visar sig vara den främsta anledningen till att informanterna 

känner ett behov av att köpa linser.  Det är ett så kallat internt stimuli som uppstår hos 

informanterna själva. Ingen säger sig ha känt ett behov genom att de sett reklam eller liknande 

för linser. Den stimuli som återfinns är således helt internt förankrad. 

Nuläget som informanterna befinner sig i vid behovsupptäckten är att de har ett synfel och 

glasögon för att korrigera detta problem. De känner därefter att de inte är nöjda, deras 

användning av glasögon och deras synfel är det som skapar problem. Dessa kan vara estetiska 

eller att det hindrar dem från aktiviteter eller användning av solglasögon. De vill kunna göra 

dessa saker utan hindren från glasögonen, det är alltså deras önskade läge eller tillstånd. 
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4.2 Informationssökning

I detta steg fick informanterna svara på frågor kring hur, var och från vem de söker information 

om sina linser.

Främst söker informanterna sig till sin optiker om de vill veta något om sina linser, endast 3 av 

de 14 personer som intervjuades söker information om kontaktlinser bland sina vänner och 

bekanta. En tredje informationskälla som nämndes i intervjuerna var Internet, men denna 

användes mest för att jämföra priser hos olika nätaktörer. 

Informationen som inhämtas kommer från externa källor, men det verkar inte som 

informationen söks aktivt. Snarare så är det en slags konversation med optikern som ger 

informanterna informationen. 

Informanterna ser sin optiker som en trygg och säker informationskälla. De pratar med 

optikern när de är där och får på så sätt den information de behöver då. 

”Undrar sällan något, men brukar nog fråga optikern. Men det beror också på vad jag undrar, 

ibland kollar jag även på nätet. Eller, nej det blir nog oftast optikern.”

”Går till Synsam och pratar med optikern, det är det smidigaste. Frågar någon som kan.”

De flesta av informanterna har, trots tidigare svar om att de inte söker information, någon gång 

frågat om eller diskuterat kontaktlinser med vänner, familj eller bekanta. Oftast har detta skett 

då de undrat vad andra tycker om månadslinser jämfört med endagslinser. En av 

respondenterna plågas med torra ögon och hennes mamma och syster har samma problem, de 

brukar därför diskutera olika kontaktlinser med varandra. Andra respondenter nämner att de 

har diskuterat priser på kontaktlinser med vänner och bekanta, de har frågat vad andra betalar 

för sina linser där de köper dem. Endast en av informanterna säger att han aldrig har diskuterat 

linser med någon annan än sin optiker. 

Detta visar på en klar tendens at informanterna faktiskt hämtar information externt, främst från 

optikern men även från vänner och bekanta. De säger inget som tyder på att informationen 

hämtas internt, det vill säga från egna erfarenheter.

Att aktivt leta efter information om kontaktlinser och nya produkter är det ingen av 

informanterna som gör. De nöjer sig med de linser optikern ordinerat, men vissa passar på att 

fråga sin optiker när de är hos denna. Två av respondenterna nämner att de har sett reklam för 

några nya linser och de efter det frågat sin optiker om dessa.
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”Nej, men ibland har jag sett reklam för nya linser på nätet, som släpper igenom mer syre, och 

för mig som har torra ögon är det viktigt. Då brukar jag fråga optikern om det finns några 

liknande linser som jag kan använda.”

Om de har hittat en lins de är nöjda med fortsätter samtliga informanter att använda den. De 

orkar inte hålla på och leta efter nya, som en av informanterna uttryckte det. Så länge 

kontaktlinserna fungerar ser de ingen anledning att leta efter nya som kanske är bättre.

”Jag fortsätter att köpa de jag har, jag är tråkig. Det är knappt jag kollar receptet längre.”  

Informanterna tenderar att hämta informationen passivt. De anser själva klart att de inte söker 

information, men ändå pratar de med optiker, vänner och familj om sina linser. Det kan sägas 

vara en slags dold informationssökning. De vill inte sätta sig ner och läsa på om linser, men 

likväl är de intresserade och engagerade i sina linser. Produkten är ointressant men intressant 

på samma gång. 

De flesta passar in i gruppen traditionella konsumenter även om några få är hybrid- och 

cyberkonsumenter. Det problemlösningsbeteende som de flesta har, uppvisar klara tendenser 

liknande LPS. Erfarenheten av en bra lins gör att de fortsätter (intern information) men 

samtidigt pratar de med andra för att få information om linser (extern information). Det verkar 

också som att denna externa information är av ganska ytlig karaktär där nya slags linser 

diskuteras eller tips om andra modeller ges. Ingen djupare information söks vilket ytterligare 

förstärker kopplingen mellan informanternas beteende och ett LPS beteende. 

Vad gäller hur mycket fakta informanterna känner till om sina linser rör det sig främst om 

användningstid, skötsel och vilken styrka de har. Ett fåtal av informanterna vet vilket material 

deras linser är gjorda av.

”Ja vet att mina linser är linsernas Rolls-Royce enligt optikern.”

Hälften av informanterna, alltså 7 personer, känner till vilket märke de har på sina linser.

Andra är inte säkra på vad deras linser heter eller vilket märke de har, många nämner namn på 

tillverkaren istället.

”Tror de heter Easy Vision All Day…det är Specsavers eget märke tydligen.”

”Oj, nu har jag ju några helt nya…tror de heter något med 24..O-X eller någonting.”
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Den information som informanterna vill ha om sina kontaktlinser är av ganska basal typ. Det 

visar att LPS återigen föreligger som lämpligaste beskrivning för problemlösningsbeteendet. 

Märke verkar vara av liten betydelse och hälften vet inte ens vilket märke de har på linserna. 

”Jag är ju absolut inte märkestrogen.”

Det som verkar vara viktigast för informanterna att veta om sina linser är hur de ska sköta dem, 

vilken användningstid de har och om man kan sova med dem eller inte.

”Det är det som är viktigt så att jag vet att jag kan sköta dom rätt, så att jag inte kan göra något 

fel, till exempel att ha de i ögonen för länge eller så.”

Om en konsument har en attityd till varan innan köpet så anses denna visa ett klart tecken till 

hög involvering och det innebär att konsumenten har inhämtat information inför köpet. Det kan 

också vara så att konsumenten har erfarenhet av varan och är nöjd och därför gör ett återköp. 

Informanterna ger en bild av att de vet vad de vill veta om sina kontaktlinser, och att ytterligare 

djupare information är ointressant. De får information från vad de ser som säkra källor, 

optikern som professionell rådgivare och av närmaste kretsen människor som de litar på. Detta 

även om de anser att de inte letar information. Informanterna köper gärna samma lins som de 

tidigare haft om det fungerar för att slippa gå igenom informationsprocessen igen och inte veta 

om den nya linsen är bra eller dålig. Detta beteende tyder enligt författarna på att 

informanterna har skapat en attityd till varan innan de köper den och således är detta ett tydligt 

tecken på hög involvering enligt teorin. Samtidigt ger samtliga informanter en känsla av att 

vara mycket oengagerade i sina inköp på många sätt.
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4.3 Utvärdering av alternativ

Frågorna till detta steg var utformade kring vem som kan påverka konsumenternas val linser, 

samt hur de väljer mellan olika märken av linser. Frågor kring reklam och eventuell påverkan 

från andra än optikern togs också upp.

Samtliga av informanterna anser att det först och främst är optikern som bestämmer vilka linser 

de ska köpa, men en del har fått tips från vänner eller bekanta och sedan gått till sin optiker för 

att höra om de kan ha samma linser. Två informanter säger att de efter att ha sett reklam för 

nya linser har gått till optikern och frågat efter dessa. 

Informanterna kräver att linserna de använder ska vara bekväma, och det är den fördel de 

främst ser. Det verkar samtidigt vara svårt för de intervjuade att veta om ett märke är 

bekvämare än ett annat. Kunskaperna informanterna har om sina linser är basal och de vill inte 

ha information om tekniska aspekter. I och med detta får optikern en slags allenarådande roll i 

valet av linser. Detta sköts inte av konsumenten och de har liten kunskap eller igenkänning 

kring skillnader mellan märken och olika material. Några av de intervjuade nämner dock 

vänner och familj som viktiga källor till tips.

”Sen är det ju familjen, min mamma och min syrra då i och med att vi har samma problem med 

torra ögon. Har dom testat ett märke som är bra så vill ju jag också gärna testa det.”

”Men till exempel nu när jag var hos optikern senast så tänkte jag köra på mitt gamla märke, 

men då rekommenderade hon de här Easy Vision för de hade någon kampanj på det så att det 

blev billigare för mig och hon sa även att de var likvärdiga med mina gamla.”

Ingen av informanterna har någon gång frågat sin optiker efter billigare alternativ. Däremot har 

flertalet frågat optikern efter andra linser, och testat olika linser. Många har haft månadslinser 

innan, men efter att ha frågat sin optiker har de gått över till endagslinser. Eller som 

informanten nedan säger:

”Ja, det har jag gjort. Jag vill ju ha linser som jag kan ha i ögat så länge som möjligt och som 

jag kan sova med.”

Informanterna är alltså inga lojala kunder, de byter gärna linser och märke om de blir tipsade 

om något bättre. Samtidigt sa de tidigare att de fortsätter med samma märke om detta fungerar. 

Detta svar verkar ha att göra med att de anser att de bytt till nyare och bättre alternativ när 

sådana uppkommit, till exempel från månadslinser till endagslinser.
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Vad gäller reklam för kontaktlinser så säger alla informanterna att de har sett reklam för linser 

någon gång. Fem personer kommer även ihåg vilket märke eller vilken lins de såg reklam för, 

men flertalet minns varken lins eller märke.

”Ja, det var ju O2-Optix, och sen var det några mer…nej, det är nog bara dom , Air Optix eller 

vad dom nu heter som jag sett reklam för.”

”Har för mig att jag sett reklam på baksidan av någon tidning men minns inte vilket märke eller 

vilka linser det var reklam för.”

När informanterna ska nämna vilka kontaktlinsmärken de känner till säger en del namnet på 

tillverkaren Johnson & Johnson. Andra som tidigare kunde namnet på sina egna linser 

upprepar detta, medan flera nämner Dailies. I övrigt verkar informanterna ha svårt att komma 

ihåg märken och namn på kontaktlinser, de säger ofta något som nästan stämmer eller liknar 

namnet på märken. En informant trodde till exempel att nätaktören Lensway var ett 

kontaktlinsmärke.

”Johnson & Johnson, jag kommer inte på flera. Jag kan inte name- droppa brands bara så där.”

Ingen av informanterna ser priset som någon avgörande faktor när de köper linser, de har heller 

aldrig frågat sin optiker efter billigare alternativ. Det viktiga verkar vara att linserna är 

bekväma, att de passar ens ögon och helt enkelt känns bra i ögat.

”Delvis, men jag vill inte säga att det är en avgörande faktor, avgörande för mig är att de ska 

vara bekväma och passa torra ögon, det är det avgörande.”

Det sker med andra ord ingen större utvärdering mellan alternativ när informanterna köper 

linser. De förlitar sig på det som optikerna säger och märken spelar en klart underordnad roll. 

Detta i kombination med att pris är sekundärt gör utvärderingen tämligen enkel. Det verkar helt 

klart som att valet faller på det som optikern säger, det vill säga att kunden litar på att detta val 

ska vara bekvämt och fungera. Vad linserna kostar är inte avgörande, även om det bör vara en 

anledning till att vissa köper sina linser på nätet. Informanterna som handlar sina linser på nätet 

köper, i likhet med övriga, de linser som optikern har ordinerat och de som tidigare fungerat. 

Att valet av köpställe faller på nätaktörerna beror troligen på just lägre pris och att det är 

bekvämt.   
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4.4 Faktiskt köpbeslut

Näthandeln med kontaktlinser uppgår som tidigare nämnts till ca 28 procent av den totala 

försäljningen i Sverige. I undersökningen framkom att fem av de fjorton köper sina linser via 

Internet vilket är en något högre andel än den totala andelen näthandlare. De resterande nio 

informanterna handlar sina linser hos optikern. En av dessa köper dock numer via optikerns 

hemsida och en annan berättar att hon handlar hälften hos optiker och hälften på nätet.

”Oftast hos optiker, men nu har optikern fixat så att jag kan köpa mina linser i deras nätbutik, 

men som sagt oftast blir det nog hos optikern.”

”50/50, köper en laddning hos optikern så köper jag samma på nätet när det tagit slut.”

En av frågorna som är relevanta för uppsatsen är att få en bild av hur ett vanligt köp av linser 

går till bland kontaktlinsanvändarna. Samtliga svar är förstås olika, men citaten nedan visar på 

en generell process som ger en representativ bild av de olika svaren. Först presenteras två citat 

som kommer från informanter som handlar på nätet och därefter två citat från informanter som 

köper sina linser hos optikern. 

”Först går jag till optikern, får ett recept, loggar in på Lensway eller Lensbuddy, där väljer jag 

mitt märke där, som jag har kört på förut, fyller i allt, som styrka, diameter och sånna saker. All 

info man fått från optikern då, sen trycker jag på skicka så är det klart så kommer de hem i 

brevlådan så får man betala då.”

”Surfar in, väljer märke och styrka, sen har jag dom hemma dagen efter. Det är det bästa, det 

tar typ 2 minuter. Fyller i och sen pang är det klart.”

”Brukar gå på undersökning en gång i halvåret, optikern berättar om nyheter. Vi bestämmer 

linser, och sen får jag dem efter en vecka. Ett tag hade jag på autogiro, men det kom i otakt då 

jag i perioder inte använder linser så mycket.”

”Jag ringer och beställer en tid hos optikern för undersökning när linserna tagit slut. Efter 

undersökningen beställer de hem eller så får jag dem direkt.” 

Dessa svar visar klart på den timing och val av försäljare som finns med som viktiga faktorer i 

detta skede av processen. Det går fort och smidigt att handla på nätet. Hos optikern tar det tid, 

många säger att det tar ungefär en vecka innan de får sina linser och detta betyder också att de 

måste gå tillbaka och hämta ut linserna förutom att de går dit på undersökningen. Nästa gång 

det är dags för undersökning köper de en ny förbrukning. Några skiljer sig från detta, en 
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hybrid- och några cyberkonsumenter, men det är överhängande traditionella köpare som 

deltagit i studien. 

Samtliga av informanterna känner till att det finns vissa risker med att använda kontaktlinser.

En del nämner risk för skador på hornhinnan, andra att de har fått något som fastnat på linsen 

som ligger och skaver. Att linsen kan fastna i ögat nämner till exempel tre av respondenterna 

som en klar risk. Skador på ögat, nedsatt syn, lins som fastnar i ögat och inflammationer är de 

vanligaste riskerna informanterna förknippar med att använda linser. 

”Har haft sår på hornhinnan på grund av torra ögon, har haft en del problem så tankarna finns 

ju. Använder därför oftare glasögon nu, endagslinser känns bättre än månads.”

Informanterna verkar klart medvetna om riskerna och tänker på dem. Ett sätt att eliminera 

riskerna är att ta till sig information och använda beprövade produkter, samma linser som de 

tidigare haft. Detta kan spåras tillbaka till att optikern, specialisten, är den som bestämmer i 

valet och att de flesta frågar familj och vänner om linser. De vill vara säkra på att de inte får 

problem. Det är en klart uttalad fysisk risk som informanterna uttrycker med skador och 

medicinska problem. Det finns dock även spår av en riskmedvetenhet för prestationsrisker i 

svaren rörande vad som är viktigt att veta. Linser ska vara bekväma, med andra ord ska de 

prestera utan att kännas. 

Bland informanterna som handlar på nätet kan en antydan till tidsrisk också skönjas. Att det tar 

så kort tid och att de vet att det är något billigare visar på att denna aspekt är av intresse.

4.5 Efterköpsbeteende

Efter att linserna köpts så går användaren in i det sista steget i processen. Här ska 

förväntningarna jämföras med den faktiska funktionen och upplevelsen av linserna. 

Informanterna svarar att de är nöjda om linserna fungerar och att de känns bra i ögat och svaren 

är i detta fall mycket likartade. Informanternas svar ger en känsla av att det inte är något som 

de tänker på, linserna ska bara hjälpa dem att se utan att det känns obehagligt. 

Informanterna har något mer att säga om hur de reagerar om de blir missnöjda. 

”Om jag beställt på nätet och det tar lång tid, längre än den veckan som det har lovat att det ska 

ta.”
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”Sen blir jag missnöjd om de inte håller vad de lovar det vill säga om man blir torr i ögonen 

snabbt eller att det inte alls går att somna en timme på soffan med linserna i ögonen, för då är 

de helt kladdiga när man vaknar sen.”

Att linserna känns obehagliga och skaver är de vanligaste orsakerna till att missnöje uppstår. 

Några av informanterna nämner även att linser som lätt går sönder gör att de blir missnöjda. 

Om användarna är nöjda så berättar de inte om detta för sina närstående, men om problem 

uppstår så är det vanligt att de pratar om det. Reaktionen på problem ter sig därför stakare än 

om informanten är nöjd. Dålig word-of-mouth tenderar att vara vanligare än positiv sådan 

vilket kan vara viktigt att veta för aktörerna på marknaden. Informanterna pratar ju som 

tidigare nämnts med sina vänner och familjer om sina linser, och denna information är viktig 

för dem.   

4.6 Involveringsgraden

En kund med en hög grad av involvering ska söka en stor mängd information från externa 

källor. Detta stämmer inte med svaren från informanterna. De söker i och för sig informationen 

externt, men informationsmängden kan inte kallas stor, de vill veta att linserna är bekväma och 

inget mer. 

En höginvolverad kund anser att köpet är riskfyllt enligt teorin. Detta anser författarna stämma 

med informanternas svar. De ser medicinska risker vid köp av linser och detta bör vara en hög 

risk. 

Att en attityd har skapats om produkten före köpet ska betyda hög involvering. Författarna 

anser att informanterna gett belägg för att de skapar sig en attityd innan köpet genom att de 

diskuterar linserna med optikern och närstående. Detta för att försäkra sig om att de inte får 

problem, de riskeliminerar i möjligaste mån. 

En höginvolverad kund värderar och gallrar mellan sina alternativ, men detta stämmer inte alls 

med kontaktlinsköparen. Det är optikern som ger alternativen och bestämmer vad som passar 

kunden. 

Höginvolverade kunder köper gärna samma märke igen för att slippa gå igenom processen igen. 

Detta stämmer i och med att informanterna säger att de ofta köper samma märke. Däremot så 

är de inte svåra att övertyga om optikern ger dem ett nytt och enligt dem bättre alternativ. 

Kontentan av de aspekter som konstituerar en höginvolverad kund är att det inte riktigt går att 

definiera om informanterna är höginvolverade. De söker informationen externt, men inte 
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särskilt mycket eller djup information. Informanterna ser klara medicinska risker, de skapar en 

attityd före köpet, men bestämmer egentligen inte över vad de köper. Och de är samtidigt lojala 

och illojala. 

För att nå ett svar i frågan så kommer även attributen för låginvolverade kunder att genomgås. 

Den låginvolverade kunden uppvisar tendenser till LPS, och söker informationen passivt och i 

största mån från egna erfarenheter internt. Detta stämmer delvis då informanterna är passiva 

men samtidigt hämtar de informationen externt till största del. Märk väl att de gärna går på 

erfarenhet också men samtidigt gärna byter till något oprövat om optikern rekommenderar 

detta. 

Informationen lagras och associeras till ett visst märke hos låginvolverade kunder, detta 

stämmer inte. Märke får anses vara relativt ointressant bland informanterna. 

Ingen risk upplevs hos låginvolverade kunder vilket inte stämmer med informanternas åsikter. 

Vidare ska en låginvolverad kund till största del ta beslut efter egna erfarenheter, men detta  

stämmer bara delvis då de gärna köper samma produkt om denna fungerar samtidigt som de 

lätt övertygas att byta. 

Det som triggar köp bland låginvolverade är reklam eller att priset är lägre hos en annan vara. 

Detta stämmer inte alls bland informanterna. Det verkar svårt att komma ihåg vilket märke 

reklamen gjordes för och priset verkar vara sekundärt. 

Slutligen så är låginvolverade illojala kunder. Detta både stämmer och inte som tidigare 

nämnts. 

Kontentan av detta blir enligt författarna att det finns fler likheter med ett höginvolverat 

beteende bland informanterna än hos ett låginvolverat. Ingen av de två bilderna stämmer 

överens till punkt och pricka. Kanske skulle informanternas samlade beteende kunna liknas vid 

en kombination av både hög och låg involvering, mediuminvolvering.  
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4.7 Intervju med en optiker

Som tidigare nämnts så ville författarna använda flera källor för att samla in data. Författarna

beslöt att en intervju skulle genomföras med en erfaren optiker som under många år varit en 

del i vissa delar av köpbeslutsprocessen för att ge sin bild av hur linsanvändarna beter sig när 

de är inne för undersökning och ska köpa linser. 

Syftet med intervjun var att få en djupare bild, en andra parts syn på processen och att se om 

kontaktlinsanvändarnas berättelser stämmer överens med optikerns upplevelser. Svaren från 

optikern skrivs ut i sin helhet under varje fråga och efter detta analyseras och jämförs dessa 

med vad konsumenterna tidigare berättat.  

Först visas tre frågor och svar som handlar om informationssökandet bland 

kontaktlinsanvändarna. De två sista frågorna handlar om utvärderingen av alternativ. Under 

varje svar kommenteras innehållet och jämförs med teorierna samt vad konsumenterna berättat 

tidigare. 

Fråga 1: Vilken typ av information är det kontaktlinsanvändare efterfrågar?

”De efterfrågar inte så mycket information alls, utan det viktigaste är att linserna känns 

bekväma och är lätthanterliga. Det är ingen mening att börja diskutera väldigt tekniska detaljer 

med kunderna, det är inte viktigt i deras val av linser. Det viktiga är att linserna känns bra helt 

enkelt.”

Detta stämmer väl överens med den bild som informanterna tidigare visat. Tekniska 

specifikationer hos linserna är inte intressant. Konsumenterna vill bara försäkra sig om att 

linserna kommer att fungera och vara bekväma. Detta kan ses som ett klart tecken på en 

riskeliminering, de frågar specialisten om det kommer att bli bra efter köpet och vill ha detta 

konfirmerat. 

”Ibland diskuterar jag syregenomsläpplighet med kunderna, de flesta vet att ju mer 

syregenomsläpplighet desto bättre.”

Detta visar också på att några, speciellt de som haft problem med sina linser och ögon, 

intresserar sig lite mer för de tekniska aspekterna. Har de haft problem så vill de ytterligare 

försöka eliminera detta. På så sätt uppstår en mer aktiv och djupare informationsökning kring 

kontaktlinserna. Ju större rädsla eller risk, desto mer information vill kunden ha. 

”De tekniska specifikationerna är inget som intresserar kunderna. Det ser man ju även på den 

reklam och det material som visas för konsumenterna. Där fokuseras det mycket på 
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bekvämlighet och att linserna ska vara lätta att använda. Vissa producenter gör ju reklam för 

hur bra deras linser är på att släppa igenom syre.”

Detta svar visar på att även producenternas marknadsavdelningar har skaffat sig en bild av vad 

som är viktigt för kontaktlinsanvändarna. 

”Priset är ju även viktig information för kunderna. Det finns ju givetvis kunder som inte alls 

bryr sig om vad linserna kostar, men de flesta kunder är prismedvetna.”

Detta stämmer inte alls med informanternas svar. Ingen av dessa sade sig ha frågat om billigare 

alternativ vid besök hos optikern.  

Fråga 2: Hur mycket eller vilken typ av information brukar ni lämna till kontaktlinsanvändare?

”Den information vi brukar lämna är i regel väldigt generell, till exempel vilken 

användningstid det är på linserna. Dagslinser är ju oftast dyrare än månadslinser och därför är 

det bra att förklara detta för kunden. Annan information är info om skötsel osv.”

Optikern lämnar den information som informanterna säger att de vill ha och som är viktig för 

dem. Möjligt är att det är tvärt om, att kunderna bara vet det de får höra av optikern. Att 

optikern motiverar ett högre pris på en annan produkt kan ses som ett säljargument. Det många 

av informanterna hade pratat med andra om var just skillnader och erfarenheter av ett annat 

slags linser, detta pratade de med sina nära om. Kanske vill de öka informationsmängden för 

att ta bort en finansiell risk med dyrare linser? Optikern verkar veta att det krävs mer 

information för att sälja en dyrare produkt.   

Fråga 3: Har du märkt någon förändring i den kunskap och produktkännedom konsumenter 

har om kontaktlinser?

”Nej, inte särskilt. Men optikern är nog inte lika enarådande som tidigare. När kontaktlinser var 

nytt riktades reklamen från tillverkarna endast till optikerna, men nu gör de ju reklam mot 

konsumenter. Många kunder blir nyfikna om de sett någon TV-reklam om nya linser och vill 

prova dessa. Men nya linser är ju ofta dyrare än de kunden redan använder och då måste de nya 

linserna kännas väldigt mycket bättre för att kunden ska vilja byta till de nya linserna. Vi 

brukar göra utskick till våra kunder och informera dem om nyheter.”

Det har med andra ord inte hänt så mycket kring kundens kunskap, men reklamen försöker 

skapa ett behov av ännu bekvämare linser. Denna del riktar sig mot det första steget i processen 

och försöker skapa ett tillstånd där nuläget är sämre än ett framtida tillstånd, där linserna är 

ännu bekvämare än de linser kunden använder nu.  
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Att optikern gör utskick till sina kunder innehållande information om nyheter visar på att 

optikerna anser att konsumenterna har ett problemlösningsbeteende som beskrivs som LPS. 

Kunden förväntas gå på erfarenheter men vill samtidigt ha en liten del extern information för 

att vara uppdaterad och kunna ta rätt beslut.  

”Den kunskap kunderna har om olika linser verkar de ha fått från kompisar eller reklam.”

Återigen kommer informationen från externa källor. Mängden information är inte särskilt stor, 

men kunskapen kommer från vänner och från reklamkällor. Detta pratar informanterna om med 

sin optiker och kunskapen växer ytterligare. Detta kan vara svaret på att informanterna inte 

anser sig leta information aktivt samtidigt som de ändå hämtar information. Källorna anses 

antagligen inte som traditionella informationskällor, de ses bara som vänner, familj och 

optikern.     

”Det är inte många kunder som läser på om sina linser. Så länge de är bekväma så är kunderna 

nöjda.”

Ytterligare ett bevis på att det är basal kunskap som informanterna söker och att det är 

riskeliminering som är viktig.  

”Det är inte helt ovanligt att kunder kommer in med en lapp där det står ett namn på några 

linser som deras make eller bekant använder och som de kan tänka sig att testa. Men det 

förutsätter ju att linsen passar deras ögon.”

Även här upprepas vikten av vad den nära kretsen tycker och tänker för kunden. De har en 

kunskap och informationsmängd kring linser som de inte alltid ger sken av. Kunden lyssnar på 

information om linser och tar till sig denna kunskap. Men det är ändå upp till optikern att välja, 

att kontrollera att de föreslagna linserna passar och inte skadar ögat.

Följande två frågor handlar om utvärderingen av alternativ som kunden går igenom hos 

optikern: 

Fråga 4: Brukar kontaktlinsanvändare fråga efter billigare alternativ?

”Nej, det kan jag inte säga att de gör.”

Detta stämmer väl med vad informanterna sade om huruvida de frågar om billigare alternativ. 

Samtidigt motsäger sig optikern i detta fall. Tidigare ansågs kunderna vara prismedvetna. 

”Vi brukar börja med standardlinser som inte är så dyra, speciellt vid nytillpassning.”
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Det är en medveten strategi att ge det lägsta priset till kunderna. Kanske för att inte avskräcka 

från vidare användning. Detta kan säkert också göra att kunden själv kommer på att de vill ha 

bekvämare, och dyrare, linser vid nästa köptillfälle.   

”Om valet står mellan en lins som funkar bra och en annan som också funkar bra men som 

släpper igenom lite mer syre så brukar kunderna välja den senare. Även om denna kanske är 

dyrare.”

Priskänsligheten är svagare än vikten av bekvämlighet. Utvärderingen av alternativ lägger 

vikten på att det ska fungera optimalt, inte på pris eller märke. 

Fråga 5: Vad verkar kontaktlinsanvändare tycka vara viktigt vid val av kontaktlinser?

”Helt klart att linserna ska kännas bra. Bekvämlighet går före pris. ”Att linserna känns bra är A

och O för kunderna.”

Detta svar har även återkommit flera gånger både hos informanterna i form av vad som är 

viktigast med linser, samt hos optikern som upprepat det vid flera frågor.   

”Märke och namnet på linserna är inte viktigt för kunderna.”

Samma sak som ovan gäller detta svar. Märken är ointressanta och svåra att komma ihåg för 

informanterna. Samtidigt pratar de om sina linser med andra och får med sig tips in till optikern. 

Detta visar dels på att tillverkarna inte lyckas pränta in sina varumärken i informanternas 

medvetanden, dels på att det är mycket viktigt att ha ett känt märke som kunderna kommer 

ihåg när de väl diskuterar detta.   

”Jag anser inte att kunden är med i beslutet, kunden kan känna efter om linserna känns 

bekväma, men rör de sig inte bra i ögat så kan inte kunden ha linserna.”

Detta svar är kärnan i mycket av det som sker under utvärderingen av alternativ och faktiskt 

köpbeslut. Kunden kan inte köpa de linser som han eller hon vill om de inte passar deras ögon. 

Alternativen tas fram av optikern och denna väljer ut några eller endast ett alternativ som 

fungerar. Kunden har mycket få eller inga alternativ att välja emellan och är, som optikern 

säger, inte riktigt med i beslutet. Detta kan vara en orsak till att kunderna försöker hitta

information hos andra källor än just optikern. Kunden vill kunna vara med i beslutet och ha 

alternativ att välja mellan. Kanske känner de att optikern tar fram det som han eller hon vill 

sälja, inte det som är bäst för dem. De vill kunna ha några alternativ att välja mellan och dessa 

alternativ får de genom reklamen och från närstående.  
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Kontentan av jämförelsen mellan vad optikern och informanterna berättat är att de olika 

bilderna stämmer mycket väl överens. Det enda som går direkt emot vad den andra parten sagt 

är frågan om prismedvetenhet, men här var optikern lite tvetydig i sina svar.  

4.8 Resultaten i korthet

Det problem som informanterna upplever är att de inte vill använda glasögon som de anser 

hämmar dem på olika sätt. Det önskade tillståndet är att slippa använda glasögon och detta 

löser de genom att använda kontaktlinser i stället.    

I problemdiskussionen antogs att informationssökandet bör ha påverkats genom den stora 

tillgång på information som finns på Internet. Inget bland informanternas svar tyder på att de 

utnyttjat den ökande tillgängligheten av information vid köp av linser. De söker information 

genom optikern och i viss mån genom vänner och familj. Konsumenternas 

informationssökande är inte aktivt utan snarare dolt, de anser inte att de söker information utan 

de pratar om linser och får därigenom mer kunskap. Informationen kommer således från 

externa källor men interna källor används gärna då de fortsätter att använda samma märke om 

dessa fungerar bra. 

Optikern är den som bestämmer vilka linser informanterna bör använda, även för dem som 

handlar på nätet. Det som är viktigt, den största fördelen informanterna vill ha, är att linserna är 

bekväma. Ingen av de tillfrågade verkar lägga någon vikt vid priset.

De informanter som handlar på nätet gör detta på grund av att det går fort och är bekvämt. 

Samtliga informanter är medvetna om de medicinska riskerna med linser och försöker 

eliminera detta genom att ta in information främst från specialisten, optikern, eller använda 

beprövade märken för att slippa problem. 

Informanterna blir missnöjda med sitt köp om linserna inte är bekväma och då tenderar de att 

prata med andra om detta. Å andra sidan så har tidigare svar tytt på att de också 

rekommenderar bra linser till närstående. 

De deltagande informanterna visar på ett beteende som närmast kan kallas en 

mediuminvolvering. En del av deras beteende stämmer överens med hög involvering och en 

del med låg involvering. Och även om tendenserna till hög involvering är starkare så ger detta 

ingen riktigt bra förklaring till hur de beter sig. Författarnas konklusion är att något som kan 

beskrivas som mediuminvolvering på ett bättre sätt visar på involveringsgraden bland 

informanterna.    
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5 Slutsatser
Valmöjligheterna och mängden information som finns tillgänglig kring vad, var och vilka 

kontaktlinser en konsument kan köpa är idag mycket stor. Att jämföra priser mellan köpställen 

är enkelt och det går att hitta en mängd information om de linser och alternativ som finns 

genom Internet. Trots detta är det optikern, som idag inte behöver vara med vid köptillfället, 

som bestämmer vilka linser konsumenten ska köpa. De konsumenter som handlar sina linser

via Internet gör det för att det är bekvämt. Även om det finns mycket information tillgänglig 

om kontaktlinser så känner användarna inget behov av att veta så mycket om sina linser. 

Konsumenten vill ha informationen som en garanti från en specialist som kan försäkra att deras 

val är det rätta valet. Detta är en slags riskeliminering som säkert finns i många liknande 

branscher.

Informanterna i undersökningen använder sig inte av den nya informationsteknologin i någon 

större utsträckning för att hitta information om sina linser. De söker denna information bland 

vänner och familj samt från optikern som ska vara en säker källa, inte från Internet. 

Kontaktlinsanvändarna söker inte informationen aktivt utan snarare inaktivt eller omedvetet 

när de umgås med vänner och familj.

Då närmare trettio procent av inköpen av linser sker via Internet idag så har IT-utvecklingen 

klart gjort sig påmind på denna marknad. Antalet köpställen har ökat och de nya aktörerna har 

tagit mer än en fjärdedel av försäljningen. Däremot är det fortfarande de traditionella källorna 

för information som kvarstår, optiker och vänner/familj. Internet har ökat 

informationsmängden och köpställena, men det är bara köpställena som har inverkat på 

köpbeslutsprocessen.  Optikern är fortfarande den som bestämmer vid köpet, även om detta

sker via Internet.  

Tillverkare av kontaktlinser får anses ha insikt i hur konsumenterna tänker kring köp av linser. 

Deras reklambudskap fokuserar på komfort, vilket är precis vad konsumenterna är ute efter. 

Detta visar på att tillverkarna säkerligen gjort egna undersökningar kring konsumenternas 

köpbeslutsprocess. 

Bidraget detta arbete ger är att det kan visa på att IT-utvecklingen för med sig nya möjligheter 

att göra affärer, men att mer information och mer lättillgänglig sådan inte alltid är det som 

konsumenter vill ha. Mångfald och konkurrens vad gäller köpställen och aktörer ger ofta en 

sund prispress men mer och lättillgänglig information om kontaktlinser verkar inte vara det 

svenska kontaktlinsanvändare vill ha. Överförbarhet och likheter med andra marknader och 

branscher utvecklas vidare i nästa kapitel. 



42

6 Avslutande diskussion
I problemdiskussionen skriver författarna att viktiga aspekter i köpbeslutsprocessen har ändrats 

genom Internets utveckling. För företag som är verksamma på den svenska 

kontaktlinsmarknaden är det viktigt att identifiera hur denna process ser ut bland kunderna.

Uppsatsens syfte är därför att ta reda på hur köpbeslutsprocessen ser ut på den svenska 

kontaktlinsmarknaden idag. 

När tillgången på information är mycket omfattande och nätaktörerna ständigt vinner mark så 

blir det enligt författarna intressant för de flesta branscher och marknader att se hur den 

ovannämnda processen ser ut. Likheterna, och samtidigt olikheterna, är många mellan 

kontaktlinser och andra varor och detta nämner även den teoretiska litteraturen. Linser är en 

vara som inte syns. De ska hjälpa användarna att se klart på samma sätt som glasögon. 

Skillnaden mellan glasögon och linser är just den att glasögon syns. Linser är ett osynligt 

hjälpmedel som köps efter ordination av en specialist. Samma gäller för mediciner och det är 

just här överförbarheten finns enligt författarna. Mediciner är också ”osynliga” och ordineras 

av en specialist, en läkare eller en apotekare och Internetförsäljningen har nyligen inletts även 

här. Resultat och slutsatser i denna uppsats bör därför också kunna ge förklaringar till 

konsumenters beteende i liknande branscher förutom den förståelse som genererats för den

undersökta konsumentgruppen. 

Resultat och slutsatser från detta arbete bör inte jämföras med exempelvis modekläder eller 

hemdatorer, men intressant forskning finns i jämförelser av köpbeslutsprocessen mellan olika 

varor och tjänster. Vidare forskning skulle också kunna identifiera viktiga skillnader mellan 

varor där information eftersöks och bearbetas av konsumenten själv och där den helst inhämtas 

från specialister. 

Reklam för kontaktlinser inriktas oftast mot komfort vilket är helt korrekt avseende vad 

konsumenterna vill veta och vad de vill få ut av sina linser. Märkeskännedom kring 

kontaktlinser är däremot inte viktigt för konsumenterna. Istället tyder det på att information via

word-of-mouth och från specialisterna i optikerkåren är av större betydelse för 

kontaktlinsanvändarna. Detta ligger helt i fas med vad som nu verkar vara det senaste inom 

marknadsföring, att satsa på kommunikation mellan konsumenter. Resultatet kan även visa på 

en överexponering av reklam för kontaktlinser som inte träffar målgruppen mer än att de 

kommer ihåg att det sett något, men inte vilket märke det handlade om. Här finns många 

intressanta uppslag till fortsatt forskning. 
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Kontaktlinser är inte något som konsumenter vill veta mycket om och därför sätter de sig inte 

ner och letar information produkten. Informationen intas passivt och är av basal typ. Detta är 

troligen jämförbart med information om liknande produkter. 

Den ökade tillgången på information via Internet hade sannolikt påverkat köpbeslutsprocessen 

mycket mer när det gäller varor som traditionellt förknippas med hög involvering som till 

exempel bilar, där stora mängder information inhämtas från externa källor. I fallet 

kontaktlinser har tillgången på information ingen stor påverkan på köpprocessen, men 

samtidigt säljs snart en tredjedel av alla linser via nätet. Även om konsumenterna inte söker 

mycket information via Internet så väljer desto flera att köpa sina kontaktlinser via denna nya 

kanal.      

6.1 Metodkritik 

6.1.1 Överförbarhet

För att komma åt åsikter bland kontaktlinsanvändare så anser författarna att valet av 

datainsamlingsmetod endast kunde bli kvalitativa intervjuer. Metoden ger en bättre inblick i 

hur informanterna tänker och hur de beter sig vid köp än om exempelvis en kvantitativ enkät 

använts. Som tidigare nämnts handlar det i denna studie om fjorton konsumenter och en optiker. 

Det finns många linsanvändare i Sverige och över två tusen optiker. 74 Författarna är fullt 

medvetna om att urvalet är litet, men anser ändå att svaren och resultaten ger en viss 

överförbarhet och att urvalets storlek kan försvaras med den teoretiska mättnaden. Mättnaden 

inföll vid fjorton informanter. Försvaret för att inga fler informanter rekryterades efter detta är 

att optikerns svar stämde mycket bra överens med de övriga informanternas. Utöver att den 

teoretiska mättnaden uppnåddes ser författarna detta som en bra kontroll av urvalets storlek.75

Överförbarheten handlar om huruvida man kan beskriva och förklara ett fenomen, i detta fall 

en köpbeslutsprocess.76 Överförbarheten ska visa om resultaten kan ge en mening utöver just 

den undersökning som gjorts. Författarna tror att den process som beskrivs och den grad av 

involvering som visats kan stämma överens med liknande produkter, som tidigare nämnts 

exempelvis läkemedel. Vad gäller andra varor och deras köpprocess så har säkert 

informationsmängden och dess tillgänglighet i större utsträckning förändrats genom Internet. 

Författarna vet själva genom egna erfarenheter att köpbeslutsprocessen vid köp av hemdatorer 

                                                
74 www.optikerforbundet.se
75 Johansson-Lindfors, Maj-Britt, 1993. sid 166
76 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per.A, 2002. sid 125
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till stor del har förändrats med informationsmängden, i dag finns större möjligheter att jämföra 

priser och olika alternativ, och mot dessa typer av köp så är överförbarheten och bidraget 

betydigt mindre. 

6.1.2 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå god validitet krävs att man mäter det man avser mäta utan att mätdata störs av 

slumpmässiga störande faktorer. Konsumenterna går igenom samtliga steg i 

köpbeslutsprocessen som beskrivs i teorin, begreppsvaliditet, samtidigt som optikerns 

erfarenheter ofta överensstämde helt med vad konsumenterna svarade. Detta visar på god 

intern validitet, undersökningen har beskrivit vad den avsåg att beskriva, nämligen 

köpbeslutsprocessen bland kontaktlinsanvändare, och svaren från flera skilda datakällor stämde 

bra överens. Däremot kan resultatet inte kontrolleras med hjälp av metodtriangulering då 

observationer av köpprocessen anses vara störande för de inblandade. Optikerns erfarenheter 

kan ses som en slags andrahandsobservation, och författarna anser att det var det enda 

förfarandet som kunde ge en rättvis bild. Trots det handlar det om minnesbilder hos optikern 

och även hos konsumenterna, och deras riktighet kan författarna inte kontrollera. 

I diskussionen kring extern validitet gäller samma resonemang som ovan. Det är inte alltid lätt 

att veta om informanterna kommer ihåg rätt eller talar sanning. Frågorna till optikern var tänkt 

att ge ett andra utlåtande till hur det går till under valda delar i köpprocessen. Som nämnts ger 

informanterna och optikern i stort sett samma beskrivning, undantaget prismedvetenhet. Kort 

sagt anser författarna att validiteten är god i meningen att undersökningen har beskrivit vad den 

avsåg att beskriva utan störande faktorer, men att denna beskrivning inte kan sägas vara 

representativ för en större population.   

För att en undersökning skall ha hög reliabilitet så krävs att resultaten skall vara upprepbara, 

om till exempel andra forskare ställde samma frågor så ska svaren upprepa sig för god 

reliabilitet eller att samma undersökning skulle upprepas med samma svar och samma forskare. 

Författarna anser att svaren borde bli ungefär de samma i en ny undersökning av andra forskare, 

att de är intersubjektivt testbara, och att en test-retest skulle ge samma svar.77 Frågorna är inte 

känsliga eller stötande och därför ser författarna ingen anledning till att svaren inte skulle bli de 

samma vid en ny undersökning med andra forskare eller om undersökningen skulle upprepas. 

Däremot vet författarna inget om hur svaren skulle ha blivit med andra informanter. Att fjorton 

konsumenter och en optiker svarat som de gör ger ingen chans att generalisera och därför kan 

reliabiliteten mot totalpopulationen ses som låg.

                                                
77 Thurén Torsten, 1999. sid 22
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Bilagor

Bilaga 1: Frågor / Intervjuguide till konsumenterna: 

Detta ska ge en bild av processens fem steg och ta reda på om kunden är hög- eller 

låginvolverad.   

1. Behovsupptäckten

Vad får dig att vilja köpa linser? (t.ex att det är smidigare än glasögon, du kan inte ha 

glasögon…mm) 

2. Informationssökning

Om du vill ha information om dina linser, var söker du denna information?

Brukar du fråga andra (t ex vänner, familj eller bekanta som använder linser) om deras 

kunskap/erfarenheter?

Söker du aktivt efter information om nyheter på marknaden? (T ex nya linser, vätskor, material 

etc)

När du hittat en kontaktlins du är nöjd med. Fortsätter du köpa den eller letar du efter nya linser 

för att testa om de kan vara bättre?

Vilka risker upplever du att det finns med att köpa och använda linser?

Hur mycket fakta känner du till om dina kontaktlinser? T ex material, styrka, användningstid, 

syregenomsläpp etc?

Vilket märke har du på dina linser? / Vad heter dina linser?

Vad upplever du som viktigt att veta om dina linser? 
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3. Utvärdering av alternativ

Vem påverkar ditt val av linser? Evt följdfråga: Finns det någon, förutom din optiker, som kan 

påverka ditt val av linser?

Har du frågat din optiker efter billigare alternativ?

Har du frågat din optiker efter andra linser?

Har du testat olika linser?

Har du sett reklam för några linser, i så fall vilket/vilka? Var har du sett reklamen?

Vilka kontaktlinsmärken känner du till?

Är priset en avgörande faktor när du väljer linser? 

4. Faktiskt köpbeslut

Var köper du oftast dina linser? Hos optikern eller på nätet?

Berätta hur ett köp av linser kan gå till?

5. Efterköpsbeteende

Vad kan göra dig nöjd eller missnöjd med dina linser? [Berättar du detta för någon?]

Brukar du diskutera dina linser med andra än optikern?
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Bilaga 2: Frågor / Intervjuguide till optiker

Vilken typ av information är det kontaktlinsanvändare efterfrågar?

Hur mycket eller vilken typ av information brukar ni lämna till kontaktlinsanvändare?

Har du märkt någon ändring i den kunskap och produktkännedom konsumenter har om 

kontaktlinser?

Brukar kontaktlinsanvändare fråga efter billigare alternativ?

Vad verkar kontaktlinsanvändare tycka vara viktigt vid val av kontaktlinser?


