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Sammanfattning

Vi i västvärlden lever i ett samhälle som präglas av globalisering och snabb utveckling. Detta 

innebär bland annat att konkurrensen från låglöneländer ökar vilket medför att priserna 

pressas och högre krav ställs på marknadsföringen. Människor utsätts idag för så mycket 

information och intryck att de tvingas vara selektiva i vad de uppmärksammar och påverkas 

av i det eviga mediebruset. Därför måste marknadsföringen utmärka sig gentemot 

konkurrenterna. För att nå igenom mediebruset väljer allt fler organisationer att marknadsföra 

sig via alternativa marknadsföringskanaler. Ett exempel på detta kan vara att i en 

marknadsundersökning föra in reklambudskap.

Syftet med vår uppsats var att undersöka om reklambudskap i en marknadsundersökning har 

effekter på köpbeslutet hos konsumenter. Detta ville vi undersöka genom ett experiment. 

Experimentet genomfördes i två faser där tre urvalsgrupper medverkade. Som 

experimentobjekt valde vi en lågengagemangsprodukt, Pågens bröd Javisst!. I den första 

fasen utsatte vi grupperna för olika mycket reklampåverkan. Grupp 1 fick besvara en 

marknadsundersökning innehållande reklambudskap. Grupp 2 fick endast se en bild på 

Pågens bröd Javisst!. Grupp 3 utsattes inte för någon påverkan alls och medverkade därmed 

inte i fas 1. Efter tio dagar genomfördes en uppföljningsundersökning där vi undersökte 

effekten av de olika graderna av påverkan som respondenterna utsatts för i experimentets 

första fas. I denna andra fas medverkade alla tre grupperna. 

Med hjälp av en generell köpbeslutsprocess, en involveringsteori samt en kognitiv teori 

analyserade vi sedan den empiri som vi samlade in genom experimentet. Genom vår analys 

kom vi fram till resultatet att reklambudskap i en marknadsundersökning har effekter på 

köpbeslutet, detta till följd av involverings- samt kognitiva effekter så som personlig relevans, 

tid, risk, insikt och lärande.

Att genomföra en marknadsundersökning med reklambudskap kan ifrågasättas. Vi var vid 

författandet av denna uppsats medvetna om att det finns vissa etiska regler för hur en 

marknadsundersökning bör utformas och genomföras. Ur ett forskarperspektiv ville vi ändå 

undersöka reklambudskapets effekt på köpbeslutet genom en marknadsundersökning. 
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Abstract

We are living in a community that is characterized by globalisation and a fast running 

development. The competition from third world nations is growing which leads to reduced 

prices. Furthermore this leads to higher demands on the marketing division. Humans today 

are exposed to so much information and impressions that they are forced to be selective in 

what they will be acknowledged and affected by in the eternal media blur. By that reason the 

marketing have to distinguish compared to their competitors. To reach through the media blur 

even more organizations choose to use alternative channels for marketing. One way of doing 

this is to include advertising in marketing research.

The purpose with this thesis was to find out if advertising in a marketing research has effects 

on consumer buying behaviour. To get a result we made an experiment. The experiment was 

made in two phases with three different experiment groups. As a study object we choosed a 

low involvement product, Pågen´s bread Javisst!. In the first phase of the experiment the 

groups received different types of influence. Group 1 received a marketing research that 

contained advertising. Group 2 received just a picture of Pågen´s bread Javisst! while Group 3 

didn’t contribute in this first phase. Ten days later a follow-up examination was made with all 

three groups to find out what effects the advertising had had on the different groups. 

With a general consumer buying behaviour process, an involvement theory and a cognitive 

theory we analysed the empirical material. The result we have come up with is that 

advertising in a marketing research has effects on buying decision. This because of 

involvement and cognitive effects like personal relevance, time, risk, insight and learning. 

To make a marketing research with advertising can be questioned. When we wrote this thesis 

we were aware of some ethical rules of how a marketing research should be designed and 

implemented. Anyhow, we wanted to examine if advertising in a marketing research has 

effects on the buying decision. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att sätta in läsaren i dagens marknadsföringsproblematik 

vilken följs av en diskussion om alternativa marknadsföringskanaler. Därefter kommer vi att 

belysa syftet med uppsatsen och dess avgränsningar.

1.1 Problembakgrund 

De senaste decennierna har till stor del karakteriserats av ökad integration mellan länders 

ekonomier och marknader när det gäller varor, tjänster, kapital, arbetskraft och teknologi. På 

grund av utsuddandet av landsgränser (som vi bland annat kan se inom EU) samt 

globaliseringen har det blivit enklare för internationella företag att ta sig in på den svenska 

marknaden1. Enligt samma källa konkurrerar flera stora aktörer mot varandra om 

marknadsandelar och nya produkter kommer regelbundet till på marknaden. Den snabba 

utvecklingen och konkurrensen från låglöneländer gör att priserna pressas vilket leder till 

högre ställda krav på marknadsföringen idag2. 

Den ökande konkurrensen medför dock att det inte längre räcker att ha de rätta produkterna, 

att pressa priser, att bedriva traditionella reklamkampanjer och att befinna sig på de rätta 

platserna. Traditionell marknadsföring som sker via reklam i medierna, så som tidningar, TV

och radio är därför inte längre tillräcklig och det måste till något mer3. I takt med att den 

traditionella reklamens effekt minskar måste konsumentvaruföretagen hitta nya och mer 

effektiva marknadsföringskanaler för att kunna kommunicera med sina slutkunder4. Detta är 

inte minst viktigt vid marknadsföring av lågengagemangsprodukter. 

En lågengagemangsprodukt är en lågprisvara, till exempel mjölk eller tvättmedel som kunden 

inhandlar ofta. Gemensamt för lågengagemangsprodukter är, som benämningen antyder, att 

kunden handlar produkten utan att bry sig så mycket om vilket märke han/hon väljer. En 

attityd om produkten skapas först efter att kunden har konsumerat produkten. Kunden erbjuds 

en mängd olika varianter av lågengagemangsprodukter där märket och priset i stort sett är det 

                                                
1 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=628101, 2007-04-18
2 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=628101, 2007-04-01
3 Behrer M och Larsson Å. 1998. Event Marketing - att använda evenemang som strategisk resurs i 
marknadsföringen. IHM Förlag AB. Göteborg. Sid. 200.
4 www.buzzador.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=34, 2007-05-11
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enda som skiljer dem åt5. Detta ställer som sagt högre krav på tillvägagångssättet att 

marknadsföra sina produkter. Människor utsätts idag för så mycket information och intryck 

att de tvingas vara selektiva med vad de ens bemödar uppmärksamma och än mindre påverkas 

av. Genom det så kallade mediebruset, det vill säga överflödet av mängden reklam, utsätts 

människor i genomsnitt för cirka 3,000 reklambudskap per dag6. Det gäller då att få 

marknadsföringen att särskilja sig från konkurrenterna, samtidigt som den attraherar kunderna 

och stannar kvar i deras minne. 

För att nå igenom mediebruset väljer allt fler organisationer att marknadsföra sig via 

alternativa marknadsföringskanaler där människor vanligtvis inte förväntar sig att möta 

reklam. Exempel på detta kan vara att reklambudskapet lindas in i underhållning, läromedel 

eller fiktiva nyheter7. Ett annat tänkt alternativ kan vara att i en marknadsundersökning väva 

in reklambudskap och på så sätt få ut information i marknadsföringssyfte. Vanligtvis används 

marknadsundersökningar med syfte att samla in information som sedan kan användas som 

beslutsunderlag.

1.2 Problemdiskussion 

Som framgår av bakgrunden är problemet att den traditionella marknadsföringen har tappat i 

effekt. Därför väljer fler och fler av dagens svenska organisationer att använda sig av 

alternativa marknadsföringskanaler. En av dessa alternativa marknadsföringskanaler kan vara 

en marknadsundersökning med mer eller mindre dolda reklambudskap. Frågan är dock om det 

är etiskt försvarbart att använda sig av en marknadsundersökning i reklamsyfte.

ICC, Internationella handelskammaren, har upprättat internationella grundläggande principer 

för hur marknadsundersökningar bör utformas och genomföras. Dessa principer behandlar 

bland annat att marknadsundersökningar alltid bör genomföras objektivt och i 

överensstämmelse med rådande vetenskapliga principer8. Som det ser ut idag bygger 

marknadsundersökningar på frivillighet och förtroende mellan respondenterna och 

organisationen bakom undersökningen. Riskerna med att blanda in reklaminslag i 

marknadsundersökningar är därför flera. Förtroendet hos respondenterna kan påverkas 

                                                
5 Kotler P & Keller K, 2006. Marketing Management. Pearson Education Limited. Harlow. Sid. 200.
6 www.sverigeskonsumenter.se/showFile.asp?objectId=10854, 2007-05-15
7 www.sverigeskonsumenter.se/showFile.asp?objectId=10854, 2007-05-15
8 http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/sweresearch.pdf, 2007-05-15
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negativt på så vis att de kan känna sig lurade av att delta i en undersökning. Frivilligheten kan 

handla om att folk ställer upp och tar sig tid att besvara undersökningarna eftersom de känner 

att de bidrar med något till uppdragsgivaren. Om undersökningarna istället börjar uppfattas 

som reklam riskerar marknadsundersökningar att falla in i det övriga mediebruset. 

Tidigare forskning finns inom området i form av Alberg och Martinssons uppsats Påverkar 

marknadsundersökningar?. Uppsatsen visar på att marknadsundersökningar utan 

reklambudskap faktiskt påverkar konsumenternas köpbeteende. Alberg och Martinsson gick 

tillväga på så sätt att de lät en experimentgrupp svara på en kvantitativ marknadsundersökning 

i form av ett frågeformulär. Deras utgångspunkt var att de ville se om en konsument som 

deltar i en marknadsundersökning förändrar sin attityd till uppdragsgivarens produkt. Ett par 

veckor senare fick samma respondenter återigen svara på samma frågeformulär. Detta för att 

författarna sedan skulle kunna mäta om det hade skett någon förändring gällande 

respondenternas attityd och köpbeteende. Resultatet som de kom fram till var bland annat att 

marknadsundersökningar kan fungera som en marknadsföringskanal. Skillnaden mellan 

Albergs och Martinssons experiment och vårt var alltså att vi använde oss av en kontrollgrupp 

samt att vi undersökte reklambudskapets effekter i marknadsundersökningar.   

Vi ville trots ovan nämnda risker ta resonemanget med marknadsundersökningarnas påverkan 

steget längre. Med ett forskarperspektiv ville vi undersöka om marknadsundersökningar med 

reklambudskap kan vara en ny alternativ marknadsföringsväg. Vi avsåg därför undersöka om 

en marknadsundersökning med reklambudskap skulle kunna ha effekter på konsumenternas 

köpbeteende. Detta trots att det finns vissa etiska aspekter med att använda reklaminslag i en 

marknadsundersökning. 

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om reklambudskap i en marknadsundersökning har 

effekter på köpbeslutet hos konsumenter. Vi har belyst detta genom ett experiment. 

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till en lågengagemangsprodukt inom den svenska 

livsmedelsbranschen, nämligen Pågens bröd Javisst!. Då vi undersöker ett icke vedertaget sätt 

att använda marknadsundersökningar får vår uppsats ett forskarperspektiv.
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2. Metod

I metodavsnittet kommer vi att presentera det tillvägagångssätt som vi har använt oss av samt 

vilket urval vi har gjort. Vidare tar vi upp tidigare forskning inom området.

Vi har utgått från teorier för att kunna dra slutsatser om verkligheten, vår uppsats har därmed 

en deduktiv ansats9. Empirin har samlats in genom ett kvasiexperiment vilket innebär att 

experimentdeltagarna fördelas slumpmässigt i två eller flera grupper, fördelade i 

experimentgrupper och kontrollgrupper. Grupperna utsätts för olika påverkan och därmed kan 

effekten av påverkan mätas och utvärderas10. Som experimentobjekt valde vi Pågens bröd 

Javisst! som är ett nyttigt fullkornsbröd i form av bitar11. Det finns en mängd bröd att välja 

mellan i butikerna och i dagens Sverige tänker fler och fler på att äta nyttigt. Bröd är ett 

livsmedel som många konsumerar och vi ansåg det därför vara en bra produkt att utföra ett 

kvasiexperiment med.

Vår metod bestod av ett kvasiexperiment indelat i två faser där tre urvalsgrupper medverkade. 

I den första fasen fick två av urvalsgrupperna ta del av olika mycket information om Pågens 

bröd Javisst!. Den tredje urvalsgruppen medverkade inte vid denna första fas. Tio dagar efter 

kvasiexperimentets första fas kontaktades alla tre grupperna. Vid denna andra fas gjordes 

ingen skillnad på urvalsgrupperna och alla fick svara på nya gemensamma frågor. Detta för att 

vi skulle kunna se skillnader i påverkan. För att göra vårt kvasiexperiment tydligare har vi 

illustrerat faserna med en modell nedan. Vidare förklaring av kvasiexperimentet följer.

                                                
9 Johannessen & P A Tufte, 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB. Malmö.
10 Johannessen & P A Tufte, 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB. Malmö.
11 www.pagen.se/index.asp, 2007-04-17

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Marknads
undersökning

Bild på Pågens 
bröd Javisst!

Uppföljningsundersökning

Fas 1

Fas 2
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2.1 Urval

Kvasiexperimentet genomfördes med ett urval på totalt 120 respondenter uppdelade på tre 

grupper; Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3. Grupperna bestod av 40 respondenter i varje grupp. 

Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval bland våra vänner och bekanta. Ingen skillnad 

gjordes på deras relation till oss som författare när respondenterna valdes till respektive 

grupp. Detta urval gjordes av två anledningar. För det första ansåg vi att svarsfrekvensen 

skulle bli högre eftersom respondenterna redan besatt en viss grad av involvering då de har en 

relation till oss (författarna). För det andra gjordes urvalet för att respondenterna skulle 

tillfrågas två gånger samt att undersökningen skulle genomföras via e-post. Chansen att 

respondenterna skulle besvara två undersökningar ansåg vi vara större just därför att de 

besitter en viss grad av involvering tack vare relationen till oss. 

2.2 Tillvägagångssätt

Fas 1

Inledningsvis utfördes kvasiexperimentet med avsikt att skapa medvetenhet hos kunden om 

Pågens bröd Javisst!. Den första experimentgruppen, som vi kallar Grupp 1, fick medverka i 

en marknadsundersökning i form av ett frågeformulär. Undersökningen innehöll 10 frågor om 

Pågens bröd Javisst! där avsikten var att genom reklambudskapet samt frågornas utformning 

få ut information och därigenom skapa nyfikenhet och medvetenhet hos respondenten. 

Undersökningen utformades som ett kvantitativt frågeformulär där frågorna hade givna 

svarsalternativ att kryssa för. Hela kvasiexperimentet utformades utifrån de faktorer som vi 

presenterar senare i teorikapitlet.

Den andra experimentgruppen, Grupp 2, fick endast se en bild av Pågens bröd Javisst!. Detta 

för att göra denna grupp av respondenter medvetna om och samtidigt nyfikna på produkten. 

Till skillnad från Grupp 1 krävde denna första kontakt med Grupp 2 ingen återkoppling.

Den tredje urvalsgruppen, Grupp 3 som är vår kontrollgrupp, medverkade inte vid detta första 

tillfälle. Både marknadsundersökningen och den korta informationen skickades ut till 

respondenterna via e-post.

Fas 2

Efter tio dagar kontaktades de två respondentgrupperna igen samt den tredje 

respondentgruppen, kontrollgruppen. Vid detta tillfälle fick respondenterna i alla tre 
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grupperna medverka i samma korta uppföljningsundersökning där vi frågade om de under de 

senaste tio dagarna hade inhandlat Pågens bröd Javisst!. Utifrån de svar vi fick kunde vi sedan 

jämföra och utvärdera resultatet. Avsikten med den tredje respondentgruppen, 

kontrollgruppen, var att köp endast på grund av nyfikenhet skulle kunna uteslutas. Med köp 

endast på grund av nyfikenhet syftar vi på den andra respondentgruppen, Grupp 2, som endast 

fick se en bild av produkten.

Grupp 1 och Grupp 2 kontaktades återigen via e-post. Grupp 3 däremot blev kontaktade 

personligen och fick därmed fylla i sina svar på plats. Detta tillvägagångssätt medförde att 

Grupp 3 inte fick något bortfall av respondenter. 

2.3 Reliabilitet/Validitet

Det finns dock vissa risker med vårt urvalsförfarande som kan påverka reliabiliteten i 

uppsatsen. Till exempel anses inte ett bekvämlighetsurval vara representativt för 

populationen, det vill säga Sveriges befolkning. Tillvägagångssättet, att genomföra ett 

kvasiexperiment där vi ser effekterna av reklambudskapets påverkan på köpbeslutet genom en 

marknadsundersökning, ger en relevant giltighet.

2.4 Tidigare forskning

Som nämns i problemdiskussionen har ett experiment liknande vårt har tidigare genomförts 

vid Södertörns högskola12. Vi anser dock att reliabiliteten i Alberg och Martinssons uppsats är 

låg på grund av att experimentet utfördes utan kontrollgrupp. Vi vill därför göra ett liknande 

kvasiexperiment där vi använder oss av en kontrollgrupp för att få en högre reliabilitet och för 

att bekräfta resultatet. 

                                                
12 Alberg L & Martinsson T, 2001. Påverkar marknadsundersökningar? Södertörns Högskola, kandidatuppsats. 
Stockholm.
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3. Teori

Nedan följer en redogörelse av de teorier som är relevanta för vår undersökning. Vi 

behandlar en teori om köpbeslutsprocessen, en involveringsteori och en teori om 

konsumentbeteenden. Kapitlet avlutas med en syntes där vi knyter ihop de för uppsatsen 

relevanta delarna ur de presenterade teorierna.

3.2 Teoretisk genomgång

Den första teorin vi behandlar är en av Chris Fill´s köpbeslutsprocesser. Den handlar om vilka 

steg en kund kan gå igenom för att komma fram till ett köpbeslut. Processen är individuell 

och kunden bestämmer själv vilka steg denne ska passera beroende på vilken sorts produkt 

köpet handlar om, om det är en låg- eller högengagemangsprodukt. Den andra teorin som vi 

kommer att ta upp är vår tolkning av involveringsteorin. Den handlar om hur kunder ska bli 

engagerade i köpprocessen. Ett sätt att skapa engagemang och involvering vid köp är att gå 

den kognitiva vägen. Därför blir vår sista teori en kognitiv teori som handlar om hur kunder 

bearbetar information.

3.2.1 Köpbeslutsprocessen 
Köpbeslutsprocessen består av fem steg. 

Five general stages of a buyer´s purchase decision process 13

                                                
13 Fill C, 2002. Marketing communications. Pearson Education Limited. Harlow. Sid. 91.

Lokalisera 
problemet

Informations
sökning

Alternativ 
utvärdering

Köpbeslut

Utvärdering 
efter köpet

Det första steget i köpbeslutsprocessen handlar om att kunden lokaliserar 
problemet.

När kunden har identifierat problemet kommer denne att söka 
information för att komma närmare en lösning på problemet.  

Efter informationssökningen måste de olika alternativen utvärderas för att 
finna den optimala lösningen. 

Då alternativen har utvärderats och den bästa lösningen har valts ut 
kommer kunden att bestämma sig för att köpa eller inte. 

Att utvärdera produkten efter inköpet är en förutsättning för ett 
långsiktigt beteende. 
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Köpbeslutet

Ur teorin har vi valt att fokusera på det fjärde steget, nämligen köpbeslutet. När en kund väljer 

att köpa en viss produkt eller tjänst har denne gått igenom en köpbeslutsprocess som fungerar 

olika från person till person. Den innefattar olika faser där kunden kan hoppa mellan eller 

över olika steg i processen beroende på hur mycket tid han/hon har till förfogande. 

Chris Fill tar i sin bok Marketing Communications upp tre olika köpbeslutsbeteenden hos 

konsumenter; utökad problemlösning innebär att kunden söker mycket information vilket tar 

mycket tid. Han/hon utvärderar noga det bästa alternativet till köp. Ofta gäller det 

högengagemangsprodukter vilka innebär en hög finansiell risk för kunden. Begränsad 

problemlösning handlar om kundens erfarenhet av produkten. Kunden behöver/söker bara 

information för att uppdatera sig om en produkt som denne redan vet mycket om, här spelar 

differentiering en stor roll. Det tredje köpbeslutsbeteendet är vanemässigt beteende och gäller 

främst lågengagemangsvaror, vilket ofta är köp av vana. Flera tidigare köp gör att kunder 

köper samma produkt som de brukar göra utan att ägna någon större eftertanke till 

alternativen14.

3.2.2 Involveringsteorin 
Teorin behandlar problemet hur kunder skall bli engagerade i köpprocessen. Högt 

engagemang är enligt teorin nödvändigt för att bygga en relation med återkommande köp 

istället för endast ett köp. Graden av engagemang hos kunden är individuell och kan förklaras 

genom sambandet mellan de tre faktorerna personlig relevans, tid och risk. 

Personlig relevans

Hur pass relevant köpet av en viss produkt är för kunden vid ett visst köptillfälle. Det kan till 

exempel handla om vad kunden har för erfarenheter, värderingar eller förväntningar på en viss 

produkt men även vilka avsikter denne har med köpet; om det är en present till någon eller 

något kunden köper till sig själv. Involveringens styrka speglas av hur hög den personliga 

relevansen är.

                                                
14 Fill C, 2002. Marketing communications. Pearson Education Limited. Harlow.
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Risk 

Graden av risk som människor upplever vid ett köpbeslut kan variera från köptillfälle till 

köptillfälle eller mellan olika sorters produkter. Kundens upplevda risk speglar ofta dennes 

benägenhet att hantera risker. Vid ett köpbeslut finns främst fem typer av risk:

1. Föreställning/funktionell risk: kommer produkten fungera som jag tänkt mig?

2. Finansiell risk: har jag råd med den här produkten eller ska jag välja en billigare?

3. Fysisk risk: innebär ett köp av produkten en risk för att skada något eller någon 

vid användning?

4. Social risk: vilken status uppnår jag bland mina vänner och kolleger när jag köper 

den här produkten?

5. Självförverkligande: Kommer jag att känna mig nöjd efter köpet?

Tid

Handlar om den tid som kunden lägger ner för att reducera risken. Det kan till exempel ske 

genom informationssökning och/eller att utvärdera alternativen15.

Involveringsteorin menar att den personliga relevansen skapar risk, en risk som man vill 

reducera med hjälp av tid. Detta innebär att kunden aktivt söker information om produkten 

före köpet vilket skapar engagemang och högre involvering. Ett exempel på en hög-

engagemangsvara kan vara en bil. När man köper en bil är risken oftast av finansiell karaktär 

men den kan även vara en social risk där kunden vill förknippas med en viss vara eller ett 

visst märke, det vill säga status. Låg involvering däremot kännetecknas av att kunden först 

köper produkten och sedan skapar sig en attityd och uppfattning om den. Typiska låg-

engagemangsprodukter är tvättmedel, godis och andra dagligvaror.

Hela denna teori är relevant för vår uppsats eftersom vi vill förstå kundens köpbeslutsprocess 

ytterligare.

3.2.3 Den kognitiva teorin
Den kognitiva teorin handlar om hur kunder bearbetar information. Teorin tar upp mänskliga 

beteenden så som informationsbearbetning, problemlösning och orsakssamband. Enligt det 

                                                
15 Fill C, 2002. Marketing communications. Pearson Education Limited. Harlow sid 96-99.
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kognitiva tänkandet använder kunden information som denne får dels från externa källor och 

dels från interna källor. Exempel på externa källor kan vara reklam medan interna källor kan 

handla om minnen. Informationen tänks sedan igenom ordentligt, den bearbetas och får 

slutligen en mening. 

Det kognitiva tänkandet menar att kunden är en anpassningsbar problemlösare. Kunden 

använder olika resonemang och formar egna koncept samtidigt som denne skaffar sig kunskap 

och lärdom. Det finns några faktorer som är viktiga för att förstå hur individen bearbetar 

information, det vill säga för att förstå det kognitiva tänkandet. Dessa faktorer är;

Personlighet

Handlar om kundens inre egenskaper, det vill säga de egenskaper som differentierar oss från 

varandra. 

Insikt

Handlar om hur kunden uppfattar och tolkar miljön runtomkring sig. Som vi har nämnt 

tidigare i uppsatsen utsätts individen för ett stort antal reklambudskap varje dag. Då behövs 

insikten som ett slags filter för att individen ska kunna se relevansen och välja ut det viktiga 

ur budskapen. 

Lärande

Det finns två typer av lärande, det beteendevetenskapliga samt det kognitiva. Det 

beteendevetenskapliga lärandet grundar sig på tre viktiga faktorer, nämligen association, 

förstärkning och motivation. Enligt det kognitiva tänkandet grundar sig lärandet på minnen. 

Attityd

Skapas av insikt och lärande och den uppstår i och med att kunden har tidigare erfarenhet av 

en produkt. Attityden fungerar som en länk mellan tanken och beteendet16.

Den kognitiva teorin ger en insikt i hur kunden använder sig av såväl intern som extern 

information för att fatta beslut om köp. De delar ur den kognitiva teorin som är relevanta för 

vårt experiment är lärande och insikt.

                                                
16 Fill C, 2002. Marketing communications. Pearson Education Limited. Harlow. Sid. 58-79.
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3.3 Teoretisk syntes

Nedan presenteras vår syntes av de tre teorierna Köpbeslutsprocessen, Involveringsteorin 

samt Den kognitiva teorin. Ur teorierna valde vi faktorer som vi sedan byggde vår syntes 

kring och med hjälp av syntesen har vi format vårt experiment. De faktorer vi valde var insikt 

och lärande, vilka har kognitiva effekter samt faktorer som skapar involveringseffekter, 

nämligen personlig relevans, tid och risk. Alla dessa faktorer har effekter på köpbeslutet. 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna de tre involveringsfaktorerna som enbart involvering. 

Nedan illustreras syntesen. 

Den kognitiva teorin och involveringsteorin går delvis in i varandra. För att nå 

involveringseffekter hos kunden krävs insikt och lärande genom att kunden själv söker 

information. En marknadsundersökning som innehåller reklambudskap skapar både 

involverings- och kognitiva effekter. Detta genom att reklambudskapet ger kunden 

information som bidrar till lärande och insikt om produkten medan det faktum att det är en 

marknadsundersökning, i sig, skapar involvering. Därmed reduceras också kundens risk. Vi 

hade för avsikt att genom vår marknadsundersökning undersöka om dessa involverings- samt 

kognitiva effekter påverkade kunden till köp. 

Marknadsundersökningen

Involveringsteori

 Personlig relevans
 Risk
 Tid

Kognitiv teori

 Insikt
 Lärande

Köpbeslut
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4. Empiri

I detta kapitel redovisas hur respondenterna har besvarat vårt kvasiexperiment. Detta 

illustreras även med hjälp av diagram.

4.1 Kvasiexperimentet

Fas 1

I kvasiexperimentets första fas medverkade Grupp 1 och Grupp 2. Marknadsundersökningen 

(se bilaga 1) som Grupp 1 besvarade i fas 1 e-postades till 40 respondenter varav 33 

respondenter svarade (se diagram för Fas 1). Marknadsundersökningen bestod av tio frågor 

där vi till att börja med frågade hur kundernas köpvanor ser ut och vilka egenskaper de 

prioriterar när de köper bröd. Därefter fick respondenterna ta del av en kort information om 

Pågens bröd Javisst!. I tre olika frågor fick respondenterna sedan testa sina kunskaper om 

brödet.

Den korta informationen med tillhörande bild (se bilaga 2) e-postades till Grupp 2 vilken 

bestod av ytterligare 40 respondenter. I denna första fas förväntade vi oss inga svar från 

Grupp 2. 

Grupp 3 medverkade inte i denna första fas.
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Fas 2

I fas 2, tio dagar senare, medverkade Grupp 1 och Grupp 2 samt kontrollgruppen, Grupp 3. I 

denna andra fas fick alla tre grupperna svara på samma korta enkätundersökning. En 
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enkätundersökning där vi frågade om respondenterna under de senaste tio dagarna hade 

inhandlat Pågens bröd Javisst!. I Grupp 1 tillfrågades de 33 respondenter som besvarade 

enkäten i fas 1. Då inga svar förväntades i fas 1 av Grupp 2, tillfrågades samma 40 

respondenter återigen. I Grupp 3 tillfrågades, för första gången, 40 respondenter. 
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I Grupp 1 svarade 15 respondenter av de 33 att de har köpt Pågens bröd Javisst! under de 

senaste tio dagarna, medan 18 respondenter svarade att de inte hade gjort det. 

I Grupp 2 besvarades enkätundersökningen av 26 respondenter av de totalt 40 tillfrågade. Sex 

respondenter uppgav att de hade inhandlat Pågens bröd Javisst! under de senaste tio dagarna. 

20 av respondenterna hade därmed inte köpt brödet någon gång under de senaste tio dagarna. 

Grupp 3, kontrollgruppen, fick besvara samma korta enkätundersökning som Grupp 1 och 

Grupp 2. Endast en av respondenterna svarade att denne hade inhandlat Pågens bröd Javisst!

någon gång under de senaste tio dagarna. 39 respondenter svarade därmed att de inte hade 

köpt brödet.
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5. Analys

I det här kapitlet avser vi analysera empirin med hjälp av den teoretiska syntesen. Vidare 

kommer resultatet att presenteras.

Som framgår av syntesen avsåg vi att genom en marknadsundersökning innehållande 

reklambudskap uppnå insikt och lärande hos respondenterna och på så sätt skapa involvering. 

Vår förhoppning var att detta skulle leda fram till köp av produkten. Empirin visar på att 

marknadsundersökningen gav störst effekter när det gäller köpbeslutet. Hela 45,5 % av de 33 

respondenterna som besvarade marknadsundersökningen med reklaminslag (Grupp 1) hade 

sedan köpt Pågens bröd Javisst! någon gång under de senaste tio dagarna. Av de respondenter 

som endast fick se en bild av Pågens bröd Javisst! (Grupp 2) hade 23 % av de 26 

respondenterna inhandlat brödet under de senaste tio dagarna. I kontrollgruppen (Grupp 3) 

hade endast 2.5 % av totalt 40 respondenter köpt brödet.

Bortfall

Med bortfall syftar vi på de respondenter som inte var intresserade av att medverka i 

experimentet och därför inte återkopplade till oss. Vi kan anta att bortfallet berodde på 

tidsbrist hos respondenterna eller att de uppmärksammade e-posten för sent. Bortfallet i fas 1 

blev i Grupp 1 totalt sju stycken, det vill säga 17,5 % av de totalt 40 tillfrågade. Grupp 2 fick 

inget bortfall i den första fasen eftersom den bild de fick se på Pågens bröd Javisst! inte 

krävde någon återkoppling. I fas 2 däremot blev bortfallet 14 tillfrågade i Grupp 2, det vill 

säga hela 35 %. Grupp 3 medverkade endast i fas 2. Eftersom respondenterna i Grupp 3 blev 

tillfrågade personligen fick vi inget bortfall av respondenter i den gruppen. Det är intressant 

att bortfallet i Grupp 2 slutligen blev dubbelt så stort som i Grupp 1. Detta anser vi beror på 

det faktum att marknadsundersökningen skapade involveringseffekter. 

Involvering

Empirin visar på en hög svarsfrekvens. Detta anser vi berodde på att urvalet bestod av våra 

vänner och bekanta. Eftersom respondenterna redan före experimentet hade en relation till oss 

(författarna) besatt de en viss grad av involvering, vilket därmed kan ha motiverat dem att 

delta i experimentet. Det faktum att respondenterna deltog i experimentet kan alltså vara en 

effekt av involvering. Det uppstod även ytterligare involveringseffekter till följd av 
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marknadsundersökningen. Respondenterna i Grupp 1 tenderade att visa större engagemang 

för marknadsundersökningen jämfört med de respondenter i Grupp 2 som endast fick ta del av 

en reklambild på Pågens bröd Javisst!. Detta visas av att antalet besvarande respondenter i 

Grupp 1 var något högre än antalet besvarande i Grupp 2. Även det faktum att andelen 

respondenter i Grupp 1 som hade köpt brödet var högre än i Grupp 2 visar på ökade 

involveringseffekter. 

Insikt och lärande

Det faktum att marknadsundersökningen som Grupp 1 fick besvara i fas 1 är utformad som en 

marknadsundersökning innehållande reklambudskap gjorde att respondenterna påverkades av 

kognitiva effekter så som insikt och lärande. Den information som respondenterna fick ta del 

av i marknadsundersökningen hade insikts- och lärandeeffekter. Som framgår av metoden 

gjordes detta genom att informationen fördes fram till respondenten i form av frågor samt en 

kort informationstext om produkten. Respondenterna tog, mer eller mindre medvetet, till sig 

av informationen som sedan stannade i deras minne och senare ledde till köp.

5.1 Resultat

Syftet med vår uppsats var att undersöka om reklambudskap i en marknadsundersökning har 

effekter på köpbeslutet hos kunder. Vårt experiment visar på att reklambudskapet i en 

marknadsundersökning har betydelse för köpbeslutet. Detta till följd av involverings- samt 

kognitiva effekter så som personlig relevans, tid, risk, insikt och lärande. Insikt och lärande

skapades genom den interaktivitet som uppstod då respondenterna besvarade 

marknadsundersökningen. Som vi tidigare har förtydligat leder insikt och lärande till 

involvering. Vårt resultat tyder på att detta påstående stämmer eftersom de respondenter som 

fick ta del av marknadsundersökningen visade ett ökat köpbeteende.
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6. Slutsats

I detta avslutande kapitel redogör vi för de slutsatser vi kan dra utifrån vårt experiment och 

dess resultat. Vidare kommer vi att kritiskt granska denna uppsats samt ge förslag till 

framtida forskning.

6.1 Avslutande diskussion

Till följd av involverings- samt de kognitiva effekterna blev antalet respondenter som 

inhandlade brödet störst i Grupp 1, med hela 45,5 %. Detta till skillnad från Grupp 3 där 

endast 2,5 % köpt brödet. Utifrån det kan vi dra slutsatsen att vår marknadsundersökning hade 

effekter på köpbeslutet hos respondenterna. Även då vi jämför resultatet mellan Grupp 1 och 

Grupp 2, där 23 % köpt brödet, kan vi se en markant skillnad i påverkan på köpbeslutet. 

Till följd av marknadsundersökningen uppstod ytterligare involveringseffekter. Detta 

eftersom människor tenderar att visa större engagemang för en marknadsundersökning än en 

traditionell reklamkampanj. En traditionell reklamkampanj kan lätt passera förbi utan att 

kunden uppmärksammar budskapet. I en marknadsundersökning däremot förväntar sig 

respondenten oftast inte att stöta på reklambudskap. 

Som framgår av problemdiskussionen har ICC principer för hur marknadsundersökningar ska 

utformas och genomföras. En av dessa är att marknadsundersökningar alltid bör genomföras 

objektivt och i överensstämmelse med rådande vetenskapliga principer17. Om det framgår 

vem som är beställaren av marknadsundersökningen anser vi att det inte är en objektiv 

undersökning eftersom respondenten kan påverkas av detta i sina svar. Beställaren bakom 

undersökningen kan till exempel framgå genom att dess namn ständigt återkommer i 

marknadsundersökningens frågor. 

Marknadsundersökningar används traditionellt sett för att samla in information som sedan kan 

användas som beslutsunderlag. Vi tror dock att resonemanget med reklambudskap i 

marknadsundersökningar kommer att bli allt vanligare eftersom dagens organisationer hela 

tiden söker nya alternativ till de traditionella marknadsföringskanalerna. Vi ser spår av detta 

redan idag i form av att det allt oftare framgår vem som är beställaren av 

                                                
17 http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/sweresearch.pdf, 2007-05-15
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marknadsundersökningen. Objektiviteten blir därmed låg. Vi ställer oss därför frågande till 

huruvida ICCs principer följs idag och vart gränsen för när information blir till reklam i så fall 

dras.

6.2 Kritisk granskning

6.2.1 Experimentet
Det finns vissa risker med vårt urvalsförfarande. Det faktum att respondenterna är våra vänner 

och bekanta kan ha påverkat svarsfrekvensen bland respondenterna. Av samma anledning kan 

vårt urval ses som mindre representativt för populationen, det vill säga Sveriges befolkning.

Det faktum att uppföljningsundersökningen genomfördes efter tio dagar kan ses som både 

negativt och positivt. Negativt i den bemärkelsen att tio dagar kan anses vara en kort svarstid 

beroende på hur ofta respondenterna handlar. Handlar de till exempel två gånger per månad är 

det inte säkert att de hunnit handla inom de tio dagarna. Det som däremot kan ses som positivt 

med den korta svarstiden är att respondenterna fortfarande har undersökningen i färskt i 

minnet.

I efterhand har vi blivit medvetna om att vi i marknadsundersökningen borde ha haft en fråga 

beträffande om respondenterna före experimentet köpt Pågens bröd Javisst!. Då hade vi fått 

svar på om de köpt brödet påverkade av vårt experiment eller om de köpt det av andra 

orsaker, till exempel av vana.

Vi har även blivit medvetna om en svaghet i fas 2. Bilden på Pågens bröd Javisst!, som Grupp 

2 fick ta del av, borde ha följts av samma korta informationstext som fanns med i 

marknadsundersökningen som Grupp 1 fick besvara. Om vi hade lagt till den korta 

informationstexten i e-posten till respondenterna i Grupp 2 hade vi kunnat dra slutsatser om 

huruvida insikt och lärande har haft effekter även på dessa respondenter. 

En anledning till att så många besvarade vår undersökning kan vara att de är våra vänner och 

bekanta och att de därmed är intresserade av vad vi gör. Därigenom har de redan före 

experimentet en viss grad av engagemang som motiverade dem till att delta. Detta kan ha 

påverkat tillförlitligheten i uppsatsen.
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6.3 Framtida forskning

Även om vår undersökning visade att de faktorer vi valt ut leder till köp säger resultatet 

ingenting om respondenternas framtida köp av produkten. Undersökningen säger heller inget 

om respondenternas attityd och lojalitet gentemot produkten. Ytterligare ett område som vi 

har berört i uppsatsen, men som vi lämnar till framtida forskning, är att undersöka i vilken 

utsträckning reklambudskapet faktiskt används i dagens marknadsundersökningar.
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Bilaga 1

Södertörns Högskola
Institutionen för ekonomi och företagande
C-uppsats, 10p

Undersökningen är en del av vår kandidatuppsats som skrivs vid Södertörns Högskola våren 
2007 inom ämnet marknadsföring/företagsekonomi.

1. Är du…

Kvinna Man

2. Hur ofta handlar ni bröd i ert hushåll?

Aldrig Någon gång per månad En gång per vecka

Flera gånger per vecka
     

Varje dag

3. Köper ni alltid samma sorts bröd?

Ja, alltid Nej

4.a Om nej på fråga 3, ungefär hur ofta byter ni sort? (Skriv svar i rutan nedan)

4.b Av vilken anledning byter ni i så fall sort? (Skriv svar i rutan nedan)

5. Vilka egenskaper/ingredienser är viktiga när ni väljer bröd? (Fler alternativ kan 
kryssas). 

Fullkorn Kostfiber Inget onödigt socker Nyckelhålsmärkt Prisvärt

Tilltalande förpackning
        

Annat:
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6. En hälsosam livsstil och en väl sammansatt kost rik på fullkornsprodukter 
minskar risken för hjärtsjukdom. Vilket bröd tänker du på när det gäller bröd 
rikt på fullkorn?

7. Känner du till Pågens bröd Javisst!?

Ja Nej

”Pågen Javisst! Fullkornsbitar är goda och 
nyttiga bröd – perfekta för en härlig 
utflykt eller ett snabbt mellanmål. De 
bakas på en rad sunda råvaror såsom 
fullkornsvetemjöl, klippta rågkärnor, 
havremjöl, surdeg, lin- och solrosfrön. 
De innehåller hela 50 % fullkorn och är 
otroligt saftiga och mjuka, utan onödigt 
socker.”

8. Om ja på fråga 7, vad förknippar du med  Javisst!?

Nyttiga fullkornsbitar Ljust rostbröd Bakad med sunda råvaror
       

Bakat med kärlek Knäckebröd Innehåller hela 50 % fullkorn

9. Pågens bröd Javisst! är ett nyttigt fullkornsbröd för hela familjen som bakas med 
en rad sunda råvaror så som fullkornsvetemjöl, klippta rågkärnor, havremjöl, 
surdeg, lin- och solrosfrön. Pågens bröd Javisst! är dessutom är märkt med ett 
flertal symboler. Vilka förknippar du med Pågens bröd Javisst!?
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Bilaga 2

Södertörn Högskola
Institutionen för ekonomi och företagande
C-uppsats, 10p

Undersökningen är en del av vår kandidatuppsats som skrivs vid Södertörns Högskola våren 
2007 inom ämnet marknadsföring/företagsekonomi.
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Bilaga 3

Södertörn Högskola
Institutionen för ekonomi och företagande
C-uppsats, 10p

Undersökningen är en del av vår kandidatuppsats som skrivs vid Södertörns Högskola våren 
2007 inom ämnet marknadsföring/företagsekonomi.

1. Är du…

      
Kvinna Man

2. Har du köpt Pågens bröd Javisst! den senaste veckan?

Ja Nej

3.a Om ja på fråga 2, vad tyckte du om brödet?

3.b Tror du att du kommer att köpa brödet igen?

Ja Nej

Vi vill tacka för att du har ställt upp och svarat på våra enkäter! På så vis har du deltagit i ett 
experiment där resultatet går att finna i vår färdigskrivna uppsats som kommer att publiceras 

på www.sh.se under mitten av juni.
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Bilaga 4

Södertörn Högskola
Institutionen för ekonomi och företagande
C-uppsats, 10p

Undersökningen är en del av vår kandidatuppsats som skrivs vid Södertörns Högskola våren 
2007 inom ämnet marknadsföring/företagsekonomi.

1. Är du…

      
Kvinna Man

2. Känner du till Pågens bröd Javisst!?

Ja Nej

Om ja på fråga 2, fortsätt besvara resterande frågor. Om nej tackar vi för din medverkan!

3. Har du köpt Pågens bröd Javisst! den senaste veckan?

Ja Nej

4.a Om ja på fråga 3, vad tyckte du om brödet?

4.b Tror du att du kommer att köpa brödet igen?

Ja Nej


