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Abstract  

Today's society is characterized by consumption and consumers are offered endless amount of 

choices. This has developed thanks to society's susceptibility to consumption. Market 

competition is increasing constantly, which forces companies to evolve more and more in order 

to get a good knowledge of the consumer. A committed company can adapt and develop different 

marketing strategies using the knowledge of consumer behavior, thereby acting as a competitive 

tool that strengthens their market position. Products that brings forth a certain behavior of the 

consumer, such that the consumer will be prone to spend more time in searching information, 

refers to as high involvement products. During the decision making process, the consumer can be 

influenced by everything from past experience to perception of personality. 

  

The study is designed using only primary data and the survey is based on open interviews with 

five consumers who have made a purchase of a high involvement product within the last month. 

With the help of theories and previous research, the collected data analyses some of the different 

factors that can influence the consumers during the consumer buying decision process of a high 

involvement product. 

  

A clear connection can be found between consumer buying decision process and the different 

characteristics which are reflected in the study's theory chapter. The most recurrent attributes that 

the consumers have been affected by the purchase decision process first step, appear to be also 

upcoming in the following stages. 

  

The most frequent factor, as consumers proved most affected by are groups. Primary groups, in 

the form of parents, family members and friends, returning several times at all of those asked 

consumers purchase decision process. The reason can be that the feeling of trust from the 

costumer’s side is higher in the primary groups, while there may exist lack of trust for retailers as 

they may seem to act for company or personal gain. 

  

Keywords: High involvement product, consumer buying decisions, factors. 

 

 



 

Sammanfattning 

Dagens samhälle är präglat av konsumtion där konsumenter erbjuds oändliga valmöjligheter. 

Detta har lyckats växa fram tack vare samhällets mottaglighet för konsumtion. Konkurrensen på 

marknaden hårdnar ständigt vilket medför att företag tvingas engagera sig allt mer för att få god 

kunskap om konsumenten. Ett engagerat företag kan anpassa samt utveckla olika 

marknadsföringsstrategier med hjälp av kunskapen om konsumentbeteende, vilket därigenom 

verkar som ett konkurrensmedel som förstärker deras position på marknaden. Produkter som 

framkallar ett visst beteende hos konsumenten, exempelvis att konsumenten blir benägen att 

spendera mer tid vid sökning av information, benämns som högengagemangsprodukter.  Under 

köpbeslutsprocessen av dessa varor kan konsumenten påverkas av allt från tidigare erfarenheter 

och uppfattningsförmåga till personliga, sociala, kulturella samt psykologiska faktorer.  

 

Studien utformas endast med hjälp av primär data och undersökningen baseras på 

semistrukturerade intervjuer med fem konsumenter som har genomfört ett köp av en 

högengagemangsprodukt inom den senaste månaden. Med teorier till hjälp analyseras den 

samlade empirin i syfte att betrakta vilka faktorer som är av betydelse inför köpbeslutet av en 

högengagemangsprodukt.  

 

Ett tydligt samband återfinns mellan konsumenternas köpbeslutsprocess och de olika faktorer 

som avspeglas i studiens teorikapitel. Det mest återkommande attribut som konsumenterna 

nämnts ha påverkats av under köpbeslutsprocessens första steg, tyck förekomma 

sammanhängande under de kommande stadierna.  

 

Den mest förekommande faktorn, som konsument visat sig påverkas allra mest av är grupper och 

sociala närverk. Primära grupper, i form av föräldrar, familjemedlemmar och vänner, återkom 

flertalet gånger vid samtliga respondenters köpbeslutsprocess. Detta kan både bero på att känslan 

av tillit är högre inom de primära grupperna, samtidigt som det kan existera tillitsbrist för 

återförsäljare, då de kan tyckas handla endast för företagets eller egen vinning.  

  

Nyckelord: Högengagemangsprodukt, konsument, köpbeslut, faktorer 
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Introduktion  

Denna uppsats behandlar vad som präglar beslutsfattandet vid köp av 

högengagemangsprodukter i köpbeslutsprocessen. Med teorier till hjälp ska faktorer analyseras. 

Detta kapitel introducerar bakgrunden till forskningsfrågan och problembakgrunden. Vidare 

kommer avsnittet presentera frågeställningen och syftet med studien. 

 

1.1 Inledning 

Många företag söker ständigt efter mer information kring konsumenters köpbeteende för att på så 

sätt kunna anpassa sin marknadsföring och erhålla fler kunder. Det påvisas att marknadsförare är 

medvetna om det faktum att konsumenter påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis 

tidigare erfarenheter eller personliga faktorer när köpbeslutet ska fattas. (Newman & Staelin 

1971) I studien gjord av Newman och Staelin (1971) där köpbeslutsprocessen vid val av 

högengagemangsprodukter analyserats, framgår det att köpbeslutet påbörjas med en tanke och 

avslutas när köpet har genomförts. Konsumenter visar ett högre köpengagemang vid köp av 

produkter som, enligt konsumenten, är av ett högt pris, vilket leder till en allt mer ingående 

informationssökningsprocess. (Ibid) Med hjälp av valda teorier och hänsyn till marknadsförare 

syftar denna uppsats till att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för konsumenten inom 

köpbeslutprocessen vid val av högengagemangsprodukter. 

 

1.2 Bakgrund 

Blickar man tillbaka har handeln mellan människor pågått sedan människan började med 

jordbruk och boskapsskötsel. Dock lyckades en utvecklad handel ta fart först efter andra 

världskriget tack vare industrialiseringen, ökad levnadsstandard och standardisering. Idag präglas 

samhället av konsumtion och valmöjligheterna är oändligt många. Detta har kunnat växa fram, 

inte bara tack vare den tekniska utvecklingen som medfört möjligheter för massproduktion, utan 

också med hjälp av samhällets mottaglighet för konsumtion. (Mckay 2004)  

 

Efter andra världskriget vände industriföretag sin uppmärksamhet från att producera 

krigsmaterial och förnödenheter till att producera konsumentprodukter. Enligt neoklassisk 

ekonomisk teori, ansågs konsumenter under denna tid handla rationellt för att individuellt 

maximera sin tillfredsställelse (även kallat nytta) baserat på utvärdering av pris och 
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produktinformation. Konsumenter ansågs noggrant mäta huruvida ett erbjudandes funktionella 

fördelar överväger dess kostnader. (Holbrook & Hirschman 1982)  

 

Detta motsägs dock av ett exempel från Sovjetunionen (Ryssland, före 1990). I en strikt reglerad 

planekonomi, producerades produkter som var ämnade att tillgodose grundläggande funktionella 

behov. Trots det, sökte konsumenter produkter som producerades i andra fabriker, regioner och 

länder då de ansågs mer tillförlitliga samt av bättre kvalité. Med andra ord, trots att ett lands 

regering försöker lägga band på mänskliga begär, fortsätter begäret av att äga det bästa av vad 

som är tillgängligt. (Udell 1964) 

 

När konsumenter spenderar idag är de allt mer vaksamma för att se till att få det bästa värdet för 

pengarna. Man söker rekommendationer, ställer frågor, jämför gärna produkter med varandra för 

att noga överväga sina alternativ. Den ständiga konkurrensen på marknaden gör att företag jämt 

letar efter nya konkurrensmedel för att på så sätt få kunderna att inhandla  just deras produkt.  

(Kotler, Armstrong och Parment 2013) 

 

Produkter där konsumenten är villig att spendera mycket tid och ansträngning på i 

köpbeslutsprocessen kallas för högengagemangsprodukter. Dessa produkter kan befinna sig i 

olika prisklasser från kund till kund. (Kotler, Armstrong och Parment 2013) På grund av den 

höga konkurrensen som förekommer på marknaden krävs det att företag spelar på de aspekter 

som anses vara mer emotionella då enbart pris och funktion inte är tillräckligt för att differentiera 

sig från andra varumärken på marknaden (Ekström 2010).  

 

Köpbeslutsprocessen består av ett flertal steg som i sin tur ska leda till ett köpbeslut, och börjar 

med att ett behov uppstår hos konsumenten och avslutas med ett efterköpsbeteende. 

Behovsupptäckten kan växa fram genom intern stimuli (fysiologiskt behov som exempelvis 

hunger och törst) eller extern stimuli (exempelvis en annons i en tidning) för att skrida till 

handling. Konsumenten börjar sedan att samla information kring det behov som har uppkommit. 

Därefter tenderar konsumenten att filtrera ut sina alternativ och utvärdera kring alternativen för 

att senare fatta ett beslut inför sitt köp. Köpprocessen kan se olika ut från konsument till 

konsument, då kunder kan genomgå processens olika stadier i olika ordning. (Kotler, Armstrong 

och Parment 2013).  
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1.3 Problemdiskussion 

För att få god kunskap om konsumenten samt uppnå konkurrensfördelar krävs det att företag 

engagerar sig och samlar information. Detta kan vara tidskrävande samt komplicerat, och 

oengagerade företag kan ställas inför problem om de inte uppfyller vissa krav som marknaden 

ställer. Trots de tekniska lösningar som finns som hjälpmedel kan de olika stegen inom 

köpbeslutsprocessen anses som en abstrakt modell för en utomstående part. (Richardson & 

Bareham 2004) 

 

Som tidigare nämnt, erbjuds konsumenter oändligt många valmöjligheter vilket har påverkat 

kundlojaliteten jämfört med hur det framstod förr i tiden. Uppbyggnad av varaktiga 

kundrelationer och att ta vara på sina befintliga kunder anses som lönsamt för företag, och god 

insikt i konsumenters beteende är en förutsättning för detta. (Knox & Walker 2001) Kännedom 

om konsumentbeteendet hjälper företag att kunna erbjuda mer attraktiva produkter, förbättra sin 

marknadsföringsmodell, samt förstärka sin position på marknaden. För en fungerande 

marknadsföring är det centralt att förstå konsumentbeteendet och köpbeslutsprocessen i syfte  

att påverka kunden vid alla steg på vägen till ett besluts fattande. (Ekström 2010) 

 

Att fatta ett köpbeslut innebär att välja bland olika handlingsalternativ med framtida 

konsekvenser. När en konsument överväger att exempelvis köpa en bil, utvärderas attraktiviteten 

hos olika tillgängliga alternativ på attribut såsom storlek, färg och motorstyrka. Konsumenternas 

val grundar sig på prediktiva bedömningar (eller bedömning av sannolikhet) och utvärderingar 

(eller bedömning av värde). Varje alternativ som övervägs, har en eller fler konsekvenser som är 

av nytta eller värde för beslutsfattaren. (Hastie & Dawes 2001) 

 

Prospektteori är en beteendeekonomisk teori som beskriver hur människor väljer mellan olika 

alternativ med innefattande risker, där sannolikheterna för utfallen är kända. Teorin menar att 

människor fattar beslut baserat på det potentiella värdet av vinster och förluster snarare än 

slutresultatet, och att förluster och vinster utvärderas med hjälp av viss heuristik. Modellen är 

beskrivande, det vill säga att syftet är att modellera verkliga val, snarare än optimala beslut som 

normativa modeller gör. (Kahneman & Tversky 1979) 

 

Sammanfattningsvis är konsumentbeslutsfattandet ofta en fråga om att välja mellan produkter 

som skiljer sig med avseende på ett antal attribut, som kvalitet och pris. De olika attributen måste 

vägas mot varandra vid bedömningen av produkten. Konsumenter kan dock ha svårigheter med 
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att bedöma motstridiga produktattribut (ibland ovilliga att göra det) då de inser att detta i 

slutändan innebär att de måste offra något. Konsumenters köpbeslut är därför inte alltid noga 

övervägda eller konsekventa, vilket kan innebära att valet av produkter inte är det bästa utifrån ett 

objektivt perspektiv. (Ekström 2010) Hur de olika attribut övervägs av konsumenten kan komma 

att bero varierande faktorer (Taylor 1974). 

 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer kan påverka eller vara avgörande för konsumenten vid köp av en 

högengagemangsprodukt i köpbeslutsprocessens fyra första steg, (behovsuppkomst, 

informationssökning, utvärdering av alternativen och köpbeslut)? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vilka sociala, psykologiska, personliga samt 

kulturella faktorer som är av betydelse i köpbeslutsprocessen vid val av 

högengagemangsprodukter. 
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2. Teori  

Detta kapitel behandlar olika teorier i ett försök att få en förståelse för bakomliggande mönster 

och faktorer. Här presenteras tidigare forskning inom området och teorier som genererats 

utifrån dessa, vilka ligger till grund för studien. Teorierna som presenteras i detta kapitel är; 

faktorer hos konsumenten som påverkar köpbeteendet, olika typer av köpbeslut samt 

köp(besluts)processens 4 första steg (Behovsuppkomst, informationssökning, utvärdering av 

alternativen och köpbeslut).  

 

2.1 Faktorer som påverkar köpbeteendet 

Konsumenter påverkas dagligen av olika faktorer som marknadsförare inte kan påverka (Se figur 

1), vilket gör de viktiga att anpassa sig efter samt ta hänsyn till. Det finns många förklaringar till 

varför konsumenten väljer att genomföra ett visst köp. (Kotler et al 2008) Med marknadsförare i 

åtanke syftar denna uppsats till att ta reda på vilka sociala, personliga, psykologiska samt 

kulturella faktorer som är de mest förekommande hos konsumenten vid köpbeslutet av en 

högengagemangsprodukt.  

Figur 1 - (Författarna):  Egen illustration av The trait theory (Kotler & Armstrong 2012 s.135) 

 

 

2.1.1 Kulturella faktorer 

Kultur anses vara en faktor som påverkar en persons behov samt beteende markant. Detta leder 

till att marknadsförare försöker att förutse och utnyttja de förekommande kulturella skiftningarna 

i samhället. Konsumenter handlar efter inlärningar och erfarenheter som kan ha grundats ifrån 
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olika kulturer. Konsumenter tenderar att handla på olika sätt baserat på vilken kultur, subkultur 

samt social klass de härstammar ifrån. (Luna & Gupta 2001)   

 

2.1.1.1 Subkultur  

Kulturer innehåller mindre subkulturer som kan variera beroende på en konsuments religion eller 

nationaliteter. Många subkulturer utgör en stor samt viktig del av marknaden. Människors 

köpbeteende varierar beroende på vilken subkultur de identifierar sig med. Faktorer som ålder 

och generation faller under denna kategori. (Luna & Gupta 2001)  Detta påverkar allt från valet 

av kläder, vilken sorts mat de äter till val av karriär. En annan påvisande faktor på 

handlingsvanor som kan bero på vilken subkultur som råder är att människor handlar olika 

beroende på vart på jordklotet de kommer ifrån. (Europa, Asien, Afrika). (Kotler et al 2008). 

 

2.1.1.2 Social klass  

De olika medlemmarna i de olika sociala klasserna delar oftast intressen och har liknande 

värderingar. När överklassen konsumerar högengagemangsprodukter tenderar de att göra dessa 

val oberoende på sin kultur vilket gör att de ofta handlar från lyxigare varumärken. Vissa 

klassystem har större påverkan på köpbeteendet än andra. Människor i de lägre klasserna tenderar 

att lägga ner mer tanke på̊ vilken typ av köp som ska genomföras och är mer bundna till sin 

kultur. En produkt som kan upplevas som en högengagemangsprodukt av en konsument från 

lägre klasser kan lika väl upplevas som en lågengagemangsprodukt av en konsument från en 

högre klass. (Williams 2002) 

 

Olika klasser tenderar att visa olika sätt att söka information på. Hur de tar emot, bearbetar, 

beslutar utifrån informationen som samlas baseras på vilken social klass de tillhör. Detta leder i 

sin tur till att olika avgörande faktorer prioriteras och uppmärksammas vid utvärderingsprocessen 

av produkter.  (Williams 2002) 

 

2.1.2 Sociala faktorer 

Sociala faktorer som vänner, familj, bekanta och deras sociala status har stor påverkan på 

konsumentens beteende och kan vara anledningen till hur de agerar och beter sig vid köp av varor 

(Kotler et al 2008). Varumärken definieras av den grupp av människor som använder och tar del 

av de och kan variera beroende på vilken socialmiljö̈ varumärket förekommer i (De Chernatony 

& McDonald 2003). 
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2.1.2.1 Grupper 

Människor låter sig själva influeras av de olika grupper som de tillhör och är medlemmar i. De 

primära grupperna (vänner, familj, grannar och kollegor) har konsumenter en mer informell 

relation till (Kotler et al 2008). Medlemmar av en grupp tenderar att anpassa sig efter 

”gruppmönstret” genom att förstärka sin självbild hos samtliga gruppmedlemmar och på så sätt 

öka känslan av gruppidentitet och samhörighet (Bargh & chartrand 1999). Människor influeras 

dessutom av referensgrupper som kan komma att fungera som en indirekt mall och förebild. 

Människors attityder och beteenden påverkas oftast främst av referensgrupper som de inte tillhör. 

(AMA 2016) 

       

Vid köp av högengagemangsprodukter är det inte bara vad företaget bakom varumärket 

kommunicerar som är av betydelse, utan även vilken grupp av människor konsumenten har i sin 

krets och interagerar med dagligen (De Chernatony & McDonald 2003). Hur andra talar om ett 

varumärke/produkt påverkar valet av köp då konsumenter oftast litar mer på sin familj och 

vänners åsikter, tankar och upplevelser, än på olika återförsäljare. (Mintel 2012).  

    

2.1.2.2 Familj 

Det framgår tydligt att olika medlemmar i en familj påverkar varandras beteende och tankesätt 

rörande beslutsfattandet inom köpprocessen. I takt med detta anses familjen vara en viktig 

beslutsfattarenhet, speciellt för familjemedlemmar som bor under samma tak. För att kunna 

behålla en hög sammanhållning bör beslut fattas tillsammans i samförstånd inom familjen vid 

köp av varor. (Ndubisi & Koo 2005) Familjen anses enligt Assael (1998) vara den mest 

influerande faktorn för konsumentbeteendet. Beslutsfattandet vid köp av högengagemangsvaror 

sker med hjälp av samtliga familjemedlemmar, vars åsikter resterande familjemedlemmar lägger 

vikt vid, oftast när de nått en viss ålder. (Christina & Lee Sharon 2002) 

 

2.1.2.3 Roller och Status  

Utifrån sina roller väljer konsumenter oftast varumärken och produkter som reflekterar och 

identifierar dem. Varje människa spelar en enskild roll i samhället beroende på vilka grupper de 

tillhör. En konsument kan till exempel köpa ett par glasögon från märket Bottega Veneta baserat 

på kvalitén och designen på glasögonen men även för de symboliska värdet som varumärket 

förmedlar. Liknande beteenden kan förekomma på olika nivåer för alla roller och sociala statusar. 

(Eastman, Goldsmith och Flynn) Människors status kan exempelvis synas genom klädval eller 

vilken bil de väljer att köra (Kotler et al 2008). 
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2.1.3 Personliga faktorer 

Olikheter mellan konsumenter kan beskrivas samt förklaras på flera olika sätt beroende på olika 

förhållanden (Wanger 2002). Dessa förhållanden kan bero på konsumenternas: Ålder och 

livscykel, yrke och ekonomiskt situation, livsstil samt personlighet och självbild (Kotler et al 

2008). 

    

2.1.3.1 Ålder och livscykel 

Kotler et al (2008) talar om att det finns nio olika livscykelstadier under en konsuments livstid, 

från att de lämnar föräldrahemmet till att leva som en självständig person. Konsumenter tenderar 

att ha olika omständigheter beroende på vart i livscykeln de befinner sig. Vad konsumenter 

föredrar inom de olika köpkategorierna skiljer sig åt markant. En studerande person tenderar att 

spendera mer pengar på kurslitteratur och mat medan en pensionär kan tänkas spendera mer 

pengar på charterresor samt presenter  till eventuella barnbarn. (Carbone & Duffy 2014) 

 

2.1.3.2 Yrke och ekonomisk situation 

Konsumenternas yrke påverkar sättet de väljer att handla på. En person med ett välbetalt yrke 

tenderar att göra annorlunda val samt värdera andra saker vid köp av högengagemangsprodukter 

(Kotler et al 2008).  

 

Huruvida en produkt klassas som en högengagemangsprodukt eller inte kan även bero på 

konsumentens ekonomiska situation. Den ekonomiska situationen är främst av betydelse för 

produkter som kräver stora utgifter. Konsumenters beslutsfattande kan påverkas av deras 

ekonomiska situationer på så sätt att de inte alltid kan anskaffa den produkt som de till en början 

har varit ute efter. (Coleman 1983)       

 

2.1.3.3 Livsstil 

Olika produkter kan förklara begreppet livsstil. En konsuments livsstil kan definieras genom sitt 

konsumtionsmönster, vilket gör det lämpligt för marknadförare att använda sig av begreppet som 

en faktor inom marknadssegmentering (Lin 2002). 

       

Användningen av livsstil vid marknadssegmentering ger en allt mer bred, vardaglig syn på 

konsumenterna. I kombination med teorin om typologier och klustermetoder kan 

livsstilssegmentering generera hela identifierbara personer snarare än enstaka fragment. 

Livsstilssegmentering börjar med människor i stället för produkter, och klassificerar de i olika 
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livsstilstyper där varje kännetecknas av en unik livsstil baserat på ett brett spektrum av aktiviteter, 

intressen och åsikter. Skälet till detta är att konsumenter möts av hundratals produkter i sin värld 

under en genomsnittlig vecka samt att, till skillnad från marknadsföraren som menar att 

produkten är det mest betydelsefulla, ser konsumenten sig själv som viktigare. (Plummer 1974) 

Köpbeteendet kan variera beroende på konsumentens livsstil. Är konsumenten en upptagen 

person som inte har mycket tid över kan det förekomma att dem flesta köpen sker genom nätet 

(De Chernatony & McDonalds 2003). 

 

2.1.3.5 Personlighet och självbild 

I en studie om köp av högengagemangsprodukter påvisas det att köpare av 

högengagemangsprodukter oftast delas upp i två olika grupper. Den ena gruppen handlar efter 

kvalitet samt design och den andra gruppen handlar baserat på vad produkten har för symboliskt 

värde. (Dubois & Duquensne 1993) 

 

Konsumentprodukter och varumärken har inte endast funktionella behov, utan även symboliska 

värden, som konsumenten relaterar till, vilket konstaterats i Bhat och Reddys studie 1998. 

Studien menar att människor inte konsumerar endast för att erhålla produkters grundläggande 

funktioner, utan även för att produktens symboliska betydelse speglar ens självbild (Bhat & 

Reddy 1998). Varumärken vars upplevda varumärkesbild stämmer överens med konsumentens 

egna självbild föredras av konsumenter, vilket framgick i en undersökning gjord av Jamal och 

Goodes (2011). Konsumenter väljer produkter och varumärken baserat på sin självuppfattning 

genom sitt sätt att agera. Hur en konsument väljer att genomgå köpbeslutsprocessen kan även 

bero på personens självbild. Anser en konsument sig själv vara kunnig inom ett område kan det 

hända att informationssökningen samt utvärdering av alternativen ser annorlunda ut. (Mick & 

DeMoss 1990). 

 

 

2.1.4 Psykologiska faktorer 

Vid köp av varor och tjänster influeras konsumenter av viktiga psykologiska faktorer. Dessa 

består bland annat av uppfattningsförmåga, inlärningsförmåga samt åsikter, attityder och 

väreringar. (Kotler et al 2008).   
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2.1.4.1 Perception 

En motiverad person är redo att agera, men hur denna person väljer att agera influeras av 

individens uppfattning av situationen. Det är exempelvis inte givet att två personer som i samma 

situation motiveras lika, agerar likartat. Tvärtom, är det rätt troligt att båda individer agerar olika, 

utifrån hur de uppfattar situationen. (AMA 2016) 

 

Människan lär sig utifrån informationsflödet som tas upp via sina fem olika sinnen, hörsel, syn, 

smak, lukt samt känsel. Varför människan uppfattar samma situation olikartat, beror på att 

informationen mottas, organiseras samt tolkas olika från individ till individ. Utifrån detta formar 

individen sin egen uppfattning av världen. Människor kan forma olika uppfattningar från samma 

stimulus eller påverkande faktor på grund av tre perceptuella prosesser; selektiv uppmärksamhet, 

selektiv distorsion och selektiv retention. (Dubois 2000) 

  

Då människor blir exponerade och utsatta för en stor mängd stimuli hela tiden, omkring 3,000 till 

5,000 olika reklam meddelanden eller budskap varje dag, är det omöjligt för en individ att vara 

uppmärksam på allt. Detta medför att konsumenter tenderar att blockera ut det mesta av 

informationen som de utsätts för (selektiv uppmärksamhet), vilket i sin tur gör att företag arbetar 

hårdare för att locka konsumenternas uppmärksamhet. (Kotler et al 2008) 

 

Den stimuli som selektivt uppmärksammats uppfattas inte alltid på avsett sätt, då varje person 

anpassar informationen som kommer in i ett redan existerande tankesätt. Människor tenderar att 

anpassa informationen som tas upp till personliga betydelser och tolka informationen så att det 

stämmer överens med tidigare erfarenheter, även kallat selektiv distorsion. Detta medför att krav 

ställs på att företag måste försöka förstå konsumentens tankesätt och hur de påverkas eller tolkar 

reklam och dylik information. (Kotler et al 2008) 

 

Människan glömmer ofta mycket av det hon lärt sig, men tenderar samtidigt att behålla den del av 

informationen som stämmer överens med sin attityd eller tro, vilket benämns selektiv retention. 

Tillsammans ger dessa tre kriterier en förklaring på varför marknadsförare måste arbeta hårt och 

ständigt upprepa sin budskap på marknaden. (Dubois 2000) 

 

2.1.4.2 Inlärning  

Det finns olika teorier om mänskligt lärande, som omfattar klassisk betingning, operant 

betingning och social inlärning (Kotler et al 2008). 
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Klassisk betingning myntades av den ryska Nobelpristagaren Ivan Pavlov, efter att han undersökt 

hundars matsmältning och nervsystem. Han mätte mängden saliv som produceras som svar på 

föda, under vissa betingelser. Efter att utfört en rad olika experiment i syfte att manipulera stimuli 

i form av ljudet från en klocka innan servering av mat, associerade hundarna ljudet av klockan 

med servering av mat, och därefter producerat mer saliv. Klassisk betingning menar att obetingat 

stimuli associeras med betingat stimuli, det vill säga att konsumenter lär oss genom att associera 

en sak med en annan. (Nobelprize 2001)  

 

B. F. Skinner (1954) hävdade att lärande var resultatet av operant betingning där individer skulle 

agera på en stimulans från omgivningen. Det önskade beteendet är mer sannolikt att framkallas 

genom viss typ av förstärkning, i form av en belöning respektive bestraffning. Ett exempel inom 

marknadsföring är de olika poängssystem och rabatter som ges till konsumenter, i syfte att öka 

deras lojalitet. (Skinner 1974) 

 

Psykologen Albert Bandura (1986) menade att människor inte är såpass djuriska som Skinnerian 

behaviorism föreslog. Han hävdade att människor har större möjlighet att bestämma själva hur de 

reagerar på olika stimuli än att blint följa våra instinkter, och att de därför kan reflektera över 

våra egna handlingar och i sin tur ändra vårt framtida beteende. Detta gav en förklaring om att 

människor inte endast lär sig genom hur de reagerar på situationer, utan även från hur andra 

reagerar. Bandura kallade detta för modellering och menade att människor lär sig genom att 

observera andras beteende. Ungdomar influeras av förebilder som föräldrar men även kända 

atleter och underhållare. Dock är föräldrar de mest inflytelserika av dessa grupper då de lär sina 

barn att köpa och konsumera samma varumärken som de själva köper, och därigenom aktivt lär 

sina barn materialistiska värderingar och konsumtionsmönster (Martin & Bush 2000).  

 

 

2.1.4.3 Åsikter,  attityder och värderingar  

Åsikter baseras på tankar och kan beskrivas som snabba svar som ges till frågor som ställs 

angående aktuella frågor. De kan också beskrivas som omedelbara svar från vänner. Ofta har 

konsumenter ännu inte bildat eller fullt utvecklat en inställning gällande en specifik fråga vilket 

resulterar i att en människas åsikter hålls med en begränsad övertygelse. En åsikt kan vara en 

konsuments tycke om en viss reklamkampanj eller ett visst varumärke. Attityder hålls däremot 

med en högre grad av övertygelse, över en längre tid samt med högre benägenhet att ha en 
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påverkan på beteendet. Psykologer kallar attityder för affektiva och menar att de är kopplade till 

en individs rådande känslotillstånd. (Baines & Fill 2014) 

  

I jämförelse med åsikter och attityder, hålls värderingar ännu starkare och ligger till grund för 

våra attityds- och beteende system. Dessa är kopplade till vårt samvete, utvecklas genom den 

familjära socialiseringsprocessen, genom kulturer och subkulturer, våra religiösa influenser, och 

bildas oftast i den tidiga barndomen. Våra värderingar är kognitiva och menas vara kopplade till 

vårt beteende och motivation. Med andra ord kan konsumenter ha en särskild attityd eller åsikt 

om något som inte följs av sitt beteende. Som exempel kan konsumenter vilja följa modet allt 

mer, men ändå inte lägga vikt på att testa på nya stilar. (Baines & Fill 2014) 

 

2.1.4.4 Motivation 

Begreppet motivation kan beskrivas genom människans drivkraft och är någonting som alla 

människor i någon utsträckning erhåller. Konsumenter väljer att agera på vissa motiv samtidigt 

som vissa motiv undertrycks. (Maslow 1943). Enligt Maslow kan behov delas upp i en ordning 

som han kallar för en hierarkitrappa. Maslow vill ge en förklaring till människors olika motiv till 

olika köp och menar att människan först behöver tillfredsställa behoven som förekommer i de 

lägsta trappsteget för att senare kunna gå vidare till nästa steg i behovshierarkin(Ibid). Maslows 

Hierarki listade från understa till översta steget med ett exempel på vardera:  

 

 

Figur 2 - :Egen illustration av Maslows Hierarki trappa (Kotler & Armstrong 2012, s.148) 
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2.2 Två typer av köpbeslut:  

Köp kan ske beroende på rutin och impuls men kan också vara komplexa. Köpbesluten kan vara 

väldigt olikartade. Konsumenternas beteende varierar beroende på vilken typ av köp som 

förekommer. För en konsument krävs det mycket mer köpengagemang vid köp av en dator än en 

penna. (Assael 1988) Denna teori kopplas till studien då författarna har till syfte att analysera de 

olika faktorer som kan komma att påverka en konsument inom de fyra första stegen i 

köp(besluts)processen. De två typer som presenteras i studien förekommer oftast vid köpbeslut 

vid köp av högengagemangsprodukter. (Kotler et al 2008) 

 

Figur 3 - (Författarna) :Egen illustration av the different types of buying behaviours modellen, (endast de två som 

förekommer vid hög köpengagemang), (Kotler & Armstrong 2012 s.151). 

 

 

2.2.1 Komplext köpbeteende 

När konsumenter visar högt köpengagemang anses beteendet vara ett komplext köpbeteende. 

Detta förekommer vanligen vid köp av högengagemangsvaror där den upplevda skillnaden 

mellan varumärkena är liten. Besluten är mer komplexa då köparen tar längre tid på sig att samla 

information. Komplexa köpbeteenden förekommer oftast när en vara/tjänst uppfattas som dyr och 

när köpet har en koppling till köparens självbild och hur de vill uppfattas av andra i sin 

omgivning. Köparen går igenom en process där de först samlar information om produkten, bildar 

en uppfattning och sedan fattar ett genomtänkt köpbeslut. (Kotler, Armstrong och Parment 2013) 
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2.2.2 Dissonansreducerande köpbeteende 

Dissonansreducerande köpbeteende är likt ett komplext köpbeteende på det sätt att det 

förekommer vid högt köpengagemang och även här är den upplevda skillnaden mellan 

varumärkena väldigt liten. Till skillnad från komplext köpbeteende förekommer 

dissonansreducerat köpbeteende när varan är en sällanköpsvara, och innebär ett risktagande. 

Faktorer som pris eller snabbleverans brukar inom detta köpbeteende vara avgörande för val av 

köp. Efter köpet är det vanligt att köparen upplever efterköpsdissonans vilket innebär att köparen 

antingen upptäcker svagsidor med den valda produkten eller får höra fördelar med andra 

produkten (Kotler, Armstrong och Parment 2013). 

 

 

 

 

2.3 Köp(besluts)processen 

Köpprocessen börjar innan köpet har skett, slutar långt efter köpet genomförts och kan se olika ut 

från konsument till konsument. Köp(besluts)processen, som är en viktig riktlinje för denna studie, 

är det nästsista steget som oftast börjar med att kunden upptäcker ett behov och avslutas med 

efterköpskänslor. Marknadsförare bör försöka påverka en konsument vid alla steg i denna process 

(Kotler, Armstrong och Parment 2013). Inom denna studie har författarna valt att utesluta det 

sista steget inom köp(besluts)processen då det inte anses vara av relevans för undersökningen. 

Författarna till denna studie har till syfte att ta reda på vilka av de ovannämnda faktorer som 

nämns under studiens först nämnda teori, (Se figur 1)  som kan komma att influera konsumenten 

inom de olika stegen som leder fram till köpbeslutet av en högengagemangsprodukt.  

 

 

Figur 4 - (Författarna):  Egen illustration av köp(besluts)processen (Kotler & Armstrong 2012, s.152) 
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2.3.1 Behovsupptäckt 

Processen börjar med att ett problem eller ett behov upptäcks. Detta behov kan växa fram genom 

internt eller externt stimulus. Intern stimuli hör till saker som exempelvis hunger eller törst som 

blir skäligt betydande för att människan ska ta tag i och planera ett köp. Extern stimuli kan 

komma att uppstå genom att konsumenten ser annonser eller får höra om en produkt/tjänst via 

exempelvis kollegor som får kunden att planera ett köp. (Kotler, Armstrong och Parment 2013) 

 

Abraham Maslow delar som tidigare nämnt upp dem olika behov typerna i fem olika kategorier, 

(Fysiska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande).   

(Maslow 1943). 

 

2.3.2 Informationssökning 

I en studie gjord av Moorthy, Ratchford och Talukdar (1997) framförs det att konsumenters 

informationssökning kring olika produkter beror på vilken typ av produkt det är som skall 

inhandlas. Mängden information som samlas in och analyseras varierar beroende på graden av 

köpengagemanget. (Moorthy, Ratchford och Talukdar 1997) 

  

Informationen kring köpet kan samlas genom olika källor, exempelvis personliga källor (familj, 

vänner, kollegor), kommersiella källor (massmedia, internet) eller genom erfarenhet (att provköra 

en bil). En konsument som planerar att köpa en ny bil tenderar att vara mer uppmärksam och 

lägga märke till bilar i ens omgivning, exempelvis vilken bil vänner och familjen har. (Moorthy, 

Ratchford och Talukdar 1997) Vilken källa konsumenten väljer att använda sig av varierar 

beroende på köparens karaktär samt efterfrågad produkttyp. Vid förekommande drivkraft för en 

markant bra produkt kan det förekomma att konsumenten gör ett köp utan att söka mer 

information (Kotler, Armstrong och Parment 2013). 

 

2.3.3 Utvärdering av alternativ 

I många fall tenderar konsumenter att följa sina tidigare erfarenhet vid köp av produkter inom 

viss kategori. Varumärkeslojalitet eller vana spelar stor roll inför köpbeslutet. I många fall när 

varan är en sällanköpsvara eller en högengagemangsprodukt tenderar konsumenter att följa en 

process som utgår från att konsumenten tar hänsyn till vissa  alternativa kriterier som senare 

utvärderas. Formellt eller informellt framställer konsumenterna ett set utvärderingskriterier som 
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analyseras och formar köpbeslutet. Dessa kriterier kan vara relaterade till en mängd olika attribut 

eller fördelar som är sammankopplade med köpalternativet. Den relativa betydelsen av dessa 

kriterier kan variera markant beroende på konsumenternas köpfärdigheter. (Williams 2002) 

Konsumenter kan komma att antingen fatta köpbeslutet själva, fråga vänner, säljare eller agera 

efter konsumentguider samt fackpress (Kotler, Armstrong och Parment 2013). 

 

 

2.3.4 Köpbeslut  

Vid detta stadie har konsumentens köpintentioner tagit form. Det finns dock två olika faktorer 

som kan komma att skilja mellan köparens köpintention och köpbeslut. Andras attityder är den 

första faktorn som kan ändra köpbeslutet. Om någon närstående till köparen berättar att de bör 

välja en produkt med högre pris på grund av bättre kvalité, lär detta ske. Ett exempel är att en 

kund kan ha bestämt sig för att köpa en Chanel parfym men får höra att det endast är äldre damer 

som använder sig av Chanel dofter och utifrån detta väljer att köpa en doft från Lancôme som 

ersättning. Den andra faktorn än oväntade situationsfaktorer. En konsument kan ha tagit ett 

köpbeslut baserat på produktens egenskaper samt personliga inkomst men ändrar sina 

köpintentioner på grund av oväntade situationsförändringar. Dessa oväntade situationsfaktorer 

som kan uppstå sent i köpprocessen och kan exempelvis vara att konsumenten har drabbats av 

ekonomiska svårigheter, konkurrenterna sänker priset eller att någon berättar någonting oväntat 

om den valda produkten.  (Kotler, Armstrong och Parment 2013). Ett exempel på detta kan vara 

att en konsument råkar på en ingenjör som talar om att Volvos bilar har fått sämre kvalité vilket 

kan leda till att konsumenten istället väljer att köpa en bil från varumärket Audi.  

 

Baines and Fill (2014) talar även om att det slutgiltiga beslutet beror på vilken sorts produkt det 

är som ska inhandlas och att konsumenter handlar på olika sätt vid köp av 

högengagemangsprodukter.  
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar och diskuterar studiens metodval samt redovisar den vetenskapliga 

synen och dess riktlinjer. Här går forskarna igenom insamlingen av kvalitativ data och källor. 

Kapitlet diskuterar även studiens tillvägagångssätt, urval samt viktiga begrepp inom kvalitativ 

forskningsstrategi.  

 

3.1 Vetenskaplig metod 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och är inriktad på ord istället för siffror då den lägger 

tyngd på att ge en djupare förståelse för den sociala verkligheten. Den kvalitativa intervjun kan 

beskrivas som ”en konversation med syfte”, och är grunden till varför författarna har valt att 

genomföra en kvalitativ studie. (Kahn & Canell 1957) Det genomgripande tillvägagångssättet har 

gått ut på att jobba utifrån en deduktiv ansats. Författarna har börjat med att observera teorin för 

att sedan samla in empiri och analysera om dessa överensstämmer (Jacobsen 2002). Studien 

strävar efter att lyckas fånga konsumenters inre verklighet och erfarenheter, vilket grundar sig i 

intresset för subjektivitet (Bryman & Bell 2013).  

 

3.2 Insamling av data och källor 

Denna studie utformas med hjälp av primär data, då en undersökning genomförs, i form av 

semistrukturerade intervjuer samt paralleller till tidigare forskning, i form av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. De semistrukturerade intervjuer som genomförs syftar till att samla in ny 

information som tidigare inte existerat kring ämnet, samt att bygga vidare på tidigare forskning.  

 

3.3 Urval 

I studier med kvalitativa riktlinjer är inte en fråga om representativitet av lika stor vikt då 

undersökningen syftar att gå in på djupet för att söka förståelse. För att minska eventuella 

inflytanden som vissa faktorer kan ha på undersökningen, har beslut fattats. (Bryman & Bell 

2013). Urvalet har begränsats geografiskt (i och i närheten av Stockholm) i syfte att underlätta för 

båda parter att stämma träff inför intervjutillfällena. Då studien berör konsumtion av 

högengagemangsprodukter, är det en förutsättning om respondenterna är medvetna om sin 
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ekonomi samt att de ska ha genomfört ett köp av en eller fler högengagemangsprodukter inom 

den senaste månaden.  

 

Ett bekvämlighetsurval har tillämpats samtidigt som respondenterna antas ha god kunskap inom 

området och kommande de företeelser studien undersöker, i syfte att öka informationsinnehållet. 

Då det inte läggs vikt vid eller går att nå representativitet i en kvalitativ undersökning med så 

respondenter, har studiens urval menat att istället klarlägga fenomen. I en kvalitativ studie 

fortsätter urvalet tills dess att teoretisk mättnad nås, det vill säga tills dess att ingen ny eller 

relevant data framkommer (Bryman & Bell 2013). Fem kvalitativa intervjuer har genomfört.  

 

3.4 Genomförandet av intervjuerna 

Författarna har valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer som går ut på att man har 

öppna samtal utan några specifika instruktioner (Jacobsen 2002). Syftet med intervjuerna är att få 

insyn i konsumenternas erfarenheter av ett köpbeslut och analysera dess koppling med avgörande 

faktorer inför beslutet. Intervjuerna som genomfördes innefattar idéer till frågor som är av 

relevans (Kvale & Brinkman 2014).  

 

Respondenterna bestod av bekantas föräldrar samt bekanta vänner vilket förenklade 

kontakttagandet. Detta resulterade i att respondenterna kände sig mer bekväma att prata öppet 

kring sina köperfarenheter. Att respondenterna bestod av personer som författarna tidigare hade 

träffat resulterade i att samtalen var avslappnande samt underhållande. Fyra av de intervjuade 

talade om att de kände sig trygga av den anledningen under samtalets gång och kände att de 

kunde prata öppet kring ämnet. Att boka upp respondenterna gick fort utan några hinder. 

Samtliga möten med respondenterna bestämdes genom telefonsamtal och plats för mötena 

bestämdes med hänsyn till respondenterna. Tre av respondenterna intervjuades på sin arbetsplats i 

tysta rum för att eliminera eventuella distraktioner samt för att få en så tydlig ljudinspelning som 

möjligt. De två andra intervjuerna hölls på respondenternas högskolor (Kungliga tekniska 

högskolan och Södertörns högskola) även där i tysta grupprum. Respektive intervju hölls under 

25-30 minuter där bägge författarna var närvarande. Författarna hjälptes åt på så sätt att ena 

ställde frågorna medan den andre spelade in samtalen samt antecknade viss relevant fakta.  

 

Intervjuerna var av öppen karaktär då respondenterna fick tala fritt. Huvudfrågor hade 

iordningställts och formats på samma sätt för samtliga respondenter följt av andra frågor som 
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uppkom under samtalets gång. Under intervjun togs de fyra första stegen inom 

köpbeslutsprocessen samt de möjliga påverkande elementen upp för respondenterna. Samtliga 

respondenter fick även en kort förklaring av vad en högengagemangsprodukt kan vara. 

Utgångspunkten för intervjun var att undersöka vilka faktorer hos konsumenten, det vill säga 

kulturella, sociala, personliga samt psykologiska, som påverkar en konsuments köpbeteende. 

 

Utifrån frågorna som ställdes kring köpbeslutprocessen fyra första steg, det vill säga 

behovsuppkomsten, informationssökning, utvärdering av alternativ och köpbeslutet, fick 

författarna en uppfattning om vilka olika faktorer som påverkade konsumenterna mest vid köp av 

högengagemangsprodukter. Samtliga respondenter uppmuntrades till att tala fritt och noggrant 

kring sin erfarenhet av köpbeslutets olika steg samt ange noggranna motiv till agerande. Att 

intervjuarna och respondenterna möttes ansikte mot ansikte vid samtliga intervjutillfällen gav 

författarna möjlighet att få en bättre förklaring till vissa frågor då respondenternas kroppsspråk 

samt reaktioner kunde observeras. Fem intervjuer genomfördes då ett mindre antal intervjuer kan 

ge ett större underlag för analys. (Jacobsen 2002) 

 

3.5 Bearbetning av data 

Med respondenternas tillåtelse spelades samtalen in för att senare analyseras i detalj. Detta 

underlättade analysen av intervjuerna samtidigt som författarna hade möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna i efterhand och säkerställa att viktiga detaljer inte har utelämnats. Inom 

denna studie har författarna tagit hänsyn till att kategorisera informationen, då Jacobsen talar om 

att utomstående kan ha svårt för att relatera till en intervju som är i originalform. Syftet med detta 

har varit att simplifiera data som har varit allt för invecklat sammansatt. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Det krävs av forskare att skapa en tillförlitlighet i resultaten. Då en social verklighet ofta har flera 

olika beskrivningar ställs detta krav då tillförlitlighet är ett kriterium som avgör hur pass 

acceptabel en studie är hos andra. För att uppnå detta kriterium har forskarna för denna studie i 

bästa mån säkerställt att undersökningen skett i enlighet med existerande principer och regler. 

Författarna valde att rapportera studiens resultat till samtliga respondenter för att kunna få 

bekräftelse på att den verklighet som de har uppfattat är riktig. (Bryman & Bell 2013). 
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3.6.1 Överförbarhet och pålitlighet 

I syfte att öka undersökningens överförbarhet och pålitlighet, säkerställer forskarna för studien att 

en utförlig och tillgänglig redogörelse av samtliga faser och steg i processen skapas. Detta syftar 

till att ge en möjlighet för andra forskare till revidering av studien samt ge en tillräckligt fyllig 

beskrivning för att öka resultatens överförbarhet till andra miljöer (Bryman & Bell 2013).  

 

3.6.2 Konfirmering 

Inom samhälleliga undersökningar och forskning är det inte är möjligt att nå fullständig 

objektivitet, vilket innebär att krav ställts på forskarna för denna studie, det vill säga att forskarna 

säkerställer att man agerat i god tro. Utförandet av denna undersökning samt de slutsatser som 

genereras har inte påverkats av forskarnas personliga värderingar, i så god mån som möjligt, i 

syfte att kunna konfirmera studien (Bryman & Bell 2013).  

 

3.6.3 Äkthet och autenticitet 

Äkthet och autenticitet innefattar en rad olika kriterier, som menar att väcka allt mer allmänna  

frågor som rör forskning. Dessa olika kriterier är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk-, 

katalytisk- samt taktisk autenticitet (Bryman & Bell  2013). För att uppfylla dessa kriterier har 

forskarna till studien i bästa mån försökt ge en så rättvis bild som möjligt av respondenternas 

åsikter och uppfattningar. Studien gör även ett försök till att ge undersökningens medverkande 

personer en djupare förståelse för sin sociala miljö och situation och samtidigt ge de en bättre bild 

av hur andra individer upplever olika händelseförlopp  i samma sociala miljö. Att vara medveten 

om och förstå vad som präglar ens egna beslutsfattande i köpbesluts processen, tycks ge 

individen möjlighet att förändra sin situation inom denna sociala miljö eller situation samt vidta 

eventuella åtgärder som kan komma att krävas (Bryman & Bell  2013). 

  

3.7 Metodkritik  

Under studiens förfarande har viss kritik till studiens tillvägagångssätt samt metodval 

framkommit. Kritik kan i första hand riktas mot det bekvämlighetsurval som tillämpats, där 

respondenter har valts ut på basis av vad forskarna antagit om deras kompetens inom området. 
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Då respondenterna återberättar sina erfarenheter som en sammanhängande process, och hur de 

upplevt händelserna, var det svårt att få de att hålla sig till ett steg av köpprocessens olika steg. 

Människan är begränsat rationell (Augier & Kreiner 2000) och kan fatta beslut som kan verka 

ogenomtänkta, vilket medför att en risk uppstår att respondenterna ger svar som kan ge en annan 

sken av verkligheten. Detta kan bero på att de inte kunnat lita på intervjuaren eller i syfte att 

övertyga sig själv eller intervjuaren om att de har tagit ett mer genomtänkt och rationellt beslut.   

 

Trots att intervjuarna agerat i så god tro som möjligt, i syfte att inte låta sina personliga 

värderingar påverka resultatet, återstår det faktum att människan uppfattar samma situation 

olikartat (Dubois 2000). 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel presenterar en kort beskrivning av samtliga respondenter och därefter vidare till en 

analys av respektive steg i köpbeslutsprocessen. Intervjuerna påbörjas med det första steget 

(behovsupptäckt) och avslutas med det näst sista steget (köpbeslut). Analysen har knutits ihop 

med de faktorer som nämns i studiens teorikapitel, i syfte att ta reda på vilka eller vilken av dessa 

som respondenterna påverkats av under respektive steg.  

Namnen på samtliga respondenter är fiktiva.  

 

Tabell 1. Presentation av samtliga respondenter. 
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4.1 Behovsuppkomst   

 

Det framgår tydligt att både Jon och Khal har påverkats av grupper och sociala nätverk vid 

behovsuppkomsten. Deras behov har uppstått då de har sett att deras vänner äger liknande eller 

likadana produkter. Ägandet av liknande produkter ökar deras sociala tillhörighet då de med hjälp 

av produkterna följer det rådande gruppmönstret i sin omgivning (De Chernatony & McDonald 

2003). Detta framgår i respektive respondents svar på frågan om hur och varför behovet har 

uppstått. Här följer två citat, det första är citerat av Jon och det andra citerat av Khal: 

 

“Jag kände att jag också ville vare en i gänget och köpa en till mig själv trots att mina föräldrar 

konstant tjatade om att det fortfarande var alldeles för tidigt.”  

 

“Många av mina vänner har en tab. eller en Ipad.  Det var min kusin som fick mig att verkligen 

vilja ha en. […] Använde mig av hans surfplatta ett par gånger när jag varit hemma hos honom 

och kände att jag, inte behövde, men ville ha en.” 

 

Utöver att ha påverkats av sina vänner har båda respondenterna Jon och Khal påverkats av sina 

familjemedlemmar (Jon av sina föräldrar och Khal av sin kusin) vilket faller under teorikapitlets 

punkt familj. Jon har påverkats av sina föräldrar då de har avrått honom från att köpa en bil, 

vilket kan haft en påverkan på köpet genom att köpet exempelvis kan ha tidigarelagts eller 

skjutits upp (Ndubisi & Koo 2005).   

 

Både Sansa och Peters behov har uppstått då deras tidigare erhållna produkter (dator respektive 

spelkonsol) har gått sönder. Detta är ett motiv som kan anses vara grundläggande då varan 

behöver ersättas. Skillnaden mellan dessa behov är att Sansas behov faller under teorikapitlets 

punkt ålder & livscykel, då hon studerar på universitet och har den uppfattningen om att hon som 

student omöjligt kan klara sig utan en dator. Sansa uttryckte sig på följande vis: 

 

“Det är i stort sätt omöjligt för mig att gå på högskolan utan min egna dator då det är konstanta 

grupparbeten och även väldigt många uppgifter som är skriftliga.” 

 

Peters behov faller under teorikapitlets punkt livsstil, då han med hjälp av spelkonsolen kan ägna 

tid åt sitt spelintresse. Att Peter bor själv och inte med sin flickvän (som anser att han är för 

gammal för Tv-spel), kan ha haft en stor påverkan på köpet då han har möjlighet att ägna mer tid 
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åt sitt spelande. Peters behov har baserats på intressen och aktiviteter som är förekommande delar 

inom faktorn livsstil (Plummer 1974). Peter uttryckte sitt behov som: 

 

“Behovet uppstod när både min playstation 3 och min DVD-spelare gick sönder. Jag ville ju 

kunna fortsätta spela de Tv-spelen som jag länge hade spelat...” 

 

Cersei nämner att hon och hennes dotter har haft en gammal ministereo med dålig ljud som de 

därför har behövt göra sig av med. Behovet av produkten har uppstått då de inte har haft en 

fungerande musikspelare. Detta är en personlig faktor som faller under punkten livsstil då köpet 

även här har varit baserad på intressen och åsikter. Att stereon varit “gammal” och att behovet av 

att äga en “ny” produkt växt fram faller under teorikapitlets punkt personlighet och självbild, då 

att äga en ny produkt även kan öka individens personliga status (Bhat & Reddy 1998) Här följer 

citat av hur Cerseis behov uppstått: 

 

“Vi hade en liten mini stereo förut, som var min dotters, som vi tillslut gjorde oss av med. Den 

var väldigt gammal och ljudet var inte alls bra mot slutet. Vi hade inte något vi kunde lyssna på 

musik ifrån, vilket gjorde att ett behov uppstod. […] Vi kände att vi ville ha lite högre upplevelse 

när vi tittar på film helt enkelt.” 

 

Cerseis vilja att öka sin upplevelse när hon tittar på film kan bero på en rad olika faktorer, främst 

psykologiska faktorer, då ljud uppfattas olika i likartade situationer från individ till individ. En 

upplevelse är högst personlig, och berör en människas psykologiska faktorer, som 

inlärningsförmåga, attityd och värderingar, perception samt motivation. (Kotler et al 2008) 

 

Samtliga behov kan placeras på olika trappsteg i Maslows behovshierarki (Se figur 2). Jon och 

Khals behov placeras på steget gemenskap, under teorikapitlet psykologiska faktorers punkt 

motivation. Båda två behoven placeras under det steget då köpet av liknande produkter ökar 

känslan av social tillhörighet (Maslow 1943). Cersei och Peters behov anses vara 

självförverkligande då de med hjälp av produkterna vill skaffa sig ett “yttre jag” som stämmer 

överens med deras värderingar. Sansas behov placeras på trappsteget trygghet vilket är längre ner 

i behovshierarkin, då hon anser att införskaffandet av en dator eliminerar hotet mot hennes 

utbildningsmöjligheter. (Ibid) 
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4.2 Informationssökning  

 

Under informationssökningsstadiet framgår det att både Jon och Khal påverkats av faktorn 

ekonomisk situation. Denna faktor påverkar enligt Coleman (1983) konsumenterna på så sätt att 

de inte alltid kan anskaffa den produkt som de velat ha under en lång period. Detta syns tydligt i 

Jons fall då han säger: 

 

”Jag började söka information redan som 18 åring, gick in på blocket varje dag och kollade på 

olika modeller, färger och sorter då jag hela tiden visste att jag inte skulle kunna spara pengar 

för en helt ny bil...”  

 

I Khals fall framgår det att han begränsats av sin ekonomiska situation då han flertalet gånger 

nämner att han jämfört priser på nätet. 

 

Respondenterna har uppfattat vissa risker vid köp av respektive produkt, och deras sätt att hantera 

dessa osäkerheter tyder på vilka sociala klasser de tillhör (Williams 2002). Exempel på detta är 

att informationssökningen varat under en längre period för Jon, och Khal söker på nätet efter 

lägre priser. Ekonomiskt oberoende personer från högre sociala klasser tenderar att lägga mindre 

vikt vid pris samtidigt som de tar större finansiella risker (Coleman 1983). Khal säger 

uttryckligen att: 

 

“Efter det sökte jag en del på internet och jämförde priser […]. Skulle nog säga att jag sökte mest 

på internet nu när jag tänker på det. Gick in på olika hemsidor för elektronik och jämförde 

priser.” 

 

Majoriteten av respondenterna har främst influerats av sociala faktorer, som grupper och familj. 

Jon nämner att han har influerats av sina farbröder, Sansa har frågat om råd hos sina 

klasskamrater, Peter sökte efter information hos vänner, kollegor samt genom att rådfråga sin 

lillebror och Khal har främst influerats av sin kusin men även frågat om råd hos sina vänner. 

Respondenterna har mer eller mindre frivilligt påverkats av dessa primära grupper då de har valt 

att fråga om deras åsikter samt om råd (AMA 2016). Cersei är den enda respondent som inte 

rådfrågat någon i sin omgivning. Hon har endast “sett vad andra har” och därefter känt ett behov 

av en likvärdig produkt, vilket tyder på att hon velat efterlikna gruppmönstret. (Ibid) 

 



 26 

Sansa nämner att hennes köpbeteende har formats av hennes föräldrar, då de aldrig handlat efter 

impuls, vilket medfört att hon, som hon själv uttrycker det: 

 

“ Jag är väldigt petig när det kommer till sådana köp då mina föräldrar i princip under hela min 

uppväxt aldrig impuls handlat någonting...” 

 

Detta visar en tydlig koppling till faktorn familj, men också att hennes åsikter och värderingar 

har formats av hennes föräldrar. På samma sätt faller Khals kusins påverkan på köpet inte enbart 

under punkten familj, utan även under den psykologiska faktorn åsikter och värderingar. En 

persons värderingar utvecklas främst genom den familjära socialiseringsprocessen (Ndubisi & 

Koo 2005). Khals säger sig vara en familjär person, vilket kan medföra att hans kusins åsikter 

och värderingar spelar en större roll samtidigt som de kan forma hans (Assael 1998).  

 

Att respondenterna främst har sökt information på nätet kan ha med respondenternas livsstil eller 

självbild att göra. Att de inte har haft tid att besöka olika butiker (livsstil) eller att de känt sig 

tillräckligt kunniga och självsäkra för att själva besluta sig för respektive produkter (självbild), 

utan att besöka en återförsäljare (De Chernatony & McDonald 2003) och (Mick & DeMoss 

1990). Peter har istället sökt information genom att: 

 

“Jag började samla information genom nätet, jag besökte inte några återförsäljare eller butiker 

utan samlade i stort sätt all min information genom nätet. […] Jag pratade även med mina 

kompisar och kollegor som antingen har en Ps4 eller Xbox360 […]. Min lillebror äger en Ps4, 

ville veta vad han tycker om det och bad honom berätta om skillnader och likheter.” 

 

Samtliga respondenter har under respektive informationssökningsprocess uppfattat och tolkat det 

informationsflöde som kommit in på olika sätt, vilket i slutändan påverkat köpbeslutet. Hur 

informationen har tolkats samt hur respondenterna har agerat utifrån den uppfattade 

informationen faller under teorikapitlets punkt psykologiska faktorer. Ett exempel är att 

människan ofta glömmer mycket av den information som tas in, samtidigt behålls den del av 

informationen som stämmer överens med personens attityd och tro. Detta beskrivs under punkten 

perception och kallas för selektiv retention. (Dubois 2000) Ett exempel är Cersei som nämner: 

 

”Jag hade dock tidigare hört att Bose är ett bra ljudsystem, eller skulle nog säga att jag vet att 

de har bra ljudsystem av hög kvalité. Fick nog inga rekommendationer från någon annan då jag 
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inte pratade med någon om de. Det var mest omdömen jag läst på nätet samt vad jag sett vad 

andra har.“ 

 

Då hon tidigare har bildat en uppfattning om att Bose är ett varumärke av hög kvalité, kan hon ta 

upp informationen som förstärker hennes uppfattning, och sålla bort den negativa information 

hon stöter på kommande varumärket.  

 

Ett annat exempel som benämns av Kotler et al (2008) kring perception är att människan utsätts 

för mer information än vad hon har möjlighet att uppmärksamma vilket medför att mycket av 

informationen blockeras ut. Samtliga respondenter har, med stor sannolikhet, undermedvetet 

blockerat ut viss information som kunnat påverka och vara av värde vid köpbeslutet.  
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4.3 Utvärdering av alternativen: 

 

” Självklart gick jag även väldigt mycket efter vad mina vänner hade och vad de 

rekommenderade. […] Jag ville dock äga den coolaste bilen bland mina vänner.”  

 

Jon, som citeras ovan, nämner upprepande gånger sina vänner under intervjuns gång. Att han 

influerats av de faller under faktorn grupper vilket är en vanligt förekommande faktor. Att han 

sedan fortsätter med att han vill “äga den coolaste” bland sina vänner, avspeglas i teorikapitlets 

punkt personlighet och självbild. Ett bekräftelsebehov som uppkommer hos respondenten har fått 

honom att vilja äga en “coolare” produkt än sina vänner. Detta i syfte av att de ska tycka om 

produkten, och i sin tur ge honom mer uppmärksamhet. (Bhat & Reddy 1998)  

 

“Jag var dock även ute efter en snygg, stilren design. […] På något sätt kändes det också som att 

jag skulle svika mig själv och Playstation om jag köpte en Xbox. De flesta av mina vänner äger 

även en Playstation 4 och rekommenderade den väldigt starkt.” 

 

Att Peter, som citeras ovan, varit ute efter en produkt med en “stilren” design och att han skulle 

ha svikit sig själv om han hade köpt en Xbox, beror på att han har identifierat sig med ordet 

“stilren” som sedan applicerats på varumärket. Ett köp av en produkt från ett annat varumärke 

hade inte stämt överens med hans attityd och värderingar (Baines & Fill 2014), och därför har 

han känt att han skulle ha svikit sig själv. 

 

Cersei nämner upprepande gånger färgen “vit” och Khal nämner att produkten var “den senaste 

modellen som hade släppts” vilket Dubois och Duquensne (1993) menar kan påvisa hur 

respondenterna vill uppfattas. De har upplevt att respektive produkts varumärkesbild stämt 

överens med deras självbild. Faktorerna roller och status är också av betydelse i detta 

sammanhang. Den roll respondenten spelar i sin omgivning har haft en påverkan vid utvärdering 

av alternativen, då en konsumenter tenderar att handla efter hur de identifierar sig själva (Kotler 

et al 2008) .  

 

Sansa säger: 

 

“Till en början ville jag verkligen inte köpa en Macbook dator, jag trodde verkligen inte att den 

datorn skulle kunna uppfylla de kraven och behoven som jag hade...” 
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Då hon ansett att produkten inte skulle ”uppfylla de kraven och behoven” som hon haft kan bero 

på olika faktorer som berör varandra. En faktor som är av stor betydelse är hennes tidigare 

åsikter, attityder och värderingar. Den information hon stött på tidigare har fått henne att anse att 

varumärket och datorns funktioner inte uppfyller hennes krav. Detta kan i sin tur bero på att 

någon i hennes omgivning talat dåligt om produkten. Som tidigare nämnt baseras åsikter på en 

individs tankar, vilka kan förändras från dag till dag. (Baines & Fill 2014)  

 

Bhat och Reddy (1998) talar om att konsumenter inte endast inhandlar varor med tanke på 

produkternas grundläggande funktioner. Detta kan vara ytterligare en anledning till att Sansa inte 

känt att varumärket skulle uppfylla hennes krav. Varumärkets upplevda varumärkesbild har 

tidigare inte har stämt överens med hennes personliga självbild.  

 

Peter nämner att majoriteten av hans vänner äger Sonys Playstation 4 och att de rekommenderat 

produkten starkt. Detta tyder på att han influerats av grupper och sociala nätverk. Vännernas 

rekommendationer kan ha följts av ett behov av att känna en social samhörighet genom valet av 

produkt, vilket kan ha manat till köp. (Kotler et al 2008)  Detta kan jämföras med Khal som 

nämner: 

 

“Skulle ändå säga att min kusin sålde in själva produkten på mig ganska bra, så jag visste vilken 

produkt jag ville ha, men var ändå relativt osäker så jag använde den modellen han hade som 

referens för att jämföra med andra surfplattor.“ 

 

Han tycks, redan innan informationssökningen, ha bestämt sig för att införskaffa en precis 

likadan. Detta faller som sagt under punkten familj, som enligt Assael (1998) är den mest 

influerande faktorn. Han söker endast efter alternativa modeller för att jämföra produkten med.  

 

Sansa talar om att hon har varit ute efter en dator som inte väger mycket och är lätt att bära på, 

vilket kopplas till den personliga faktorn livsstil då hon studerar på universitet och kan behöva 

bära med sig sin dator. Att Khal nämner att Samsung tab. ger honom flera användningsområden 

faller också under punkten livsstil, då produkten tillåter konsument att syssla med ett av sina 

intressen, det vill säga nedladdning. (Plummer 1974) 

 



 30 

“Hittade en sida som sålde den för en billigare slant, men sidans säkerhet kändes lite sisådär, så 

jag avstod. […] Var nog mest orolig för att förlora pengarna...“  

 

I citatet ovan framgår det att Khal var rädd för att förlora sina pengar och avstod därför från att 

beställa sin produkt från en okänd hemsida, vilket kan påvisa vilken social klass han tillhör. 

Individer i högre klasser tenderar att lägga mindre vikt vid risker då de är mer ekonomiskt 

oberoende (Williams 2002). Sansa påpekar att köpbeslutet varit beroende av hennes ekonomiska 

situation då hon är en arbetslös student, och att hon på dessa grunder inte haft möjlighet att köpa 

en allt för dyr dator. Den ekonomiska situationen är enligt Coleman (1983) av betydelse för 

konsumenten när produkten kräver stora utgifter, precis som en Macbook dator gör. 
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4.4 Köpbeslut: 

 

Ett flertalet gånger under intervjutillfället nämner Jon hans föräldrar, samt deras åsikter 

kommande köpet. Han uttrycker sig på följande vis: 

 

 “...åkte dit med pappa och kollade bilens skick och även provkörde den då på plats. Efter att 

pappa hade godkänt bilens motor och skick, köpte vi bilen och betalade för den på plats.”  

 

Detta faller inte bara under teorikapitlets del grupper, utan berör även på vart han befinner sig på 

livscykeln, det vill säga att han fortfarande bor hemma. Familjemedlemmar som bor under samma 

tak har större inflytande på varandra  (Ndubisi & Koo 2005) . Hans fars godkännande av bilen 

var en slutgiltig faktor, som sedan lett till att köpet genomförts. Martin och Bush (2000) talar om 

att människors konsumtionsmönster formas främst av individens föräldrar redan vid barnsben, 

vilket kan medföra att en förälders godkännande vid köp av en produkt får stor betydelse, vilket 

återspeglas i teorikapitlets del inlärning.  

 

Sansa har också främst influerats av faktorn grupper, då hon säger följande: 

 

“Jag kan säga att mina vänner påverkade mig mest när det kom till detta köp men det är jag bara 

tacksam över eftersom jag än idag är väldigt nöjd. […] Jag tyckte att jag hade köpt den coolaste, 

och stilrenaste datorn på marknaden som passade mig bäst.” 

 

Under tidigare stadie av hennes köpbeslutsprocess nämner hon att produkten, som hon till slut 

beslutat sig för, inte skulle uppfylla hennes krav och behov. Som tidigare nämnt kan en individs 

åsikter förändras allt eftersom, ibland från en dag till en annan. Efter påtryckande 

rekommendationer från vänner, har hon gett efter för att följa det rådande gruppmönstret, då hon 

nämner att majoriteten av hennes vänner äger likadan produkt. (Bargh & Chartrand 1999) 

 

Detta kan jämföras med Peter, som talar om att han inte påverkats av sin flickväns ord (hon har 

sagt att han är för gammal för Tv-spel) vilket nödvändigtvis inte behöver vara sant. Han uttrycker 

sig på följande vis: 

 

“När jag berättade om det till flickvännen var hon inte så glad, hon anser nämligen att jag är för 

gammal för Tv-spel, så lite motstånd hade jag där, men bestämde mig för att ta mig till El-
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Giganten då de just hade en kampanjpris på Playstation och tillhandla den ändå. […] Jag besökte 

då som sagt butiken och pratade med en återförsäljare som även bekräftade att en Playstation 

var det rätta valet för mig.” 

 

Hennes ord kan ha påverkat honom på så sätt att det manat honom till köp istället för tvärtom.  

Peter nämner att han i sista steget har talat med en återförsäljare som har bekräftat samt förstärkt 

hans åsikt. Därmed höjs hans självkänsla av återförsäljaren då denne intygat att han tagit ett bra 

beslut. Återförsäljaren har haft kampanjpris på produkten vilket kan ha varit ännu en bidragande 

faktor som manat till köp, vilket återspeglas under teorikapitlet psykologiska faktor och 

inlärning. Det lägre priset på produkten verkar som en belöning då han gör en besparing när han 

köper produkten, vilket nämns av Skinner (1954) fungera som förstärkning av beteendet. 

 

Sansa säger att hon ”hade köpt den coolaste, och stilrenaste datorn på marknaden som passade 

mig bäst” vilket tyder på faktorn personlighet och självbild. Detta då hon associerat sina 

personlighetsdrag med varumärket/produkten. På liknande sätt säger Cersei att avgörande för 

köpbeslutet “var färgen och designen”, vilket faller under samma faktor (personlighet och 

självbild). Respondenternas åsikter om vad som är “fint”, “coolt” och så vidare, eller vad som 

inte är det, spelar en viktig roll under köpbeslutsprocessen och kan även vara det avgörande för 

köpet. (Kotler et al 2008) 

 

Khal har redan från behovsuppkomsten fram tills köpbeslutet lagt stor vikt vid sin kusins ord då 

det i slutändan blev den produkt hans familjemedlem rekommenderat. Han säger: 

 

“Det blev en i samma modell som min kusin hade. […] Jag skulle nog inte säga att jag påverkats 

av mina vänner så mycket, då majoriteten istället rekommenderade en iPad. Det som fick mig att 

bestämma mig för just den plattan, var att den är ”friare” och tillåter mig ladda ned torrents och 

dylikt, som Apples iPad inte gör.”  

 

Att han inte påverkats mycket av sina vänner kan bero på olika anledningar. En anledning kan 

vara att hans kusin fungerat som en referensperson, det vill säga någon som han sett upp till eller 

velat efterlikna vid detta köpbeslut (AMA 2016). 

 

Samtliga konsumenter har visat högt köpengagemang, vilket benämns som ett komplext 

köpbeteende. Exempel på högt köpengagemang som respondenterna uppvisat är att 
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informationssökningen varat under längre perioder, att samtliga respondenter rådfrågat familj och 

vänner, att de läst många recensioner och omdömen på nätet, samt att produkterna har uppfattats 

som dyra. Att samtliga produkter är sällanköpsvaror, samt att respondenterna sökt att erhålla 

mycket information inför köpbeslutet, medför att beteendet även anses vara ett 

dissonansreducerande köpbeteende. (Kotler et al 2008) 
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5. Slutsats 

Detta kapitel presenterar studiens slutsats, vilket omfattar en sammanställning av vilka faktorer 

som förekommit som mest bland respondenterna inom de fyra första stegen i 

köpbeslutsprocessen. 

 

● Vid det första steget av köpbeslutsprocessen (behovsuppkomst) är de mest återkommande 

faktorerna motivation samt livsstil. Beroende på vilket motiv konsumenten har för sitt handlande, 

hamnar behovet på olika steg i Maslows behovstrappa. Dessa motiv kan som tidigare nämnt vara 

allt från gemenskap till självförverkligande. Beroende på konsumentens livsstil påverkas även 

personens köpbeteende i relation till dess vardag.   

 

● Inom köpbeslutsprocessens andra steg (Informationssökning) återkommer faktorerna grupper och 

familj med högre frekvens. Familjen har under detta steg spelat en stor roll, då konsumenterna 

nämnt att familjemedlemmarnas åsikter och givna råd har påverkat deras 

informationssökningsprocess till en hög grad. Konsumenterna har dessutom blivit påverkade av 

grupper som vänner, klasskamrater och kollegor. De sociala omständigheterna har inom detta steg 

varit dominerande.  

 

● Inom det tredje steget (utvärdering av alternativen) har respondenternas personlighet och 

självbild varit de mest återkommande samt avgörande faktorerna, då de har visat sig ha haft en 

stor betydelse för samtliga respondenter. De har tagit stor hänsyn till vad produkten symboliserat 

och undermedvetet valt produkter vars varumärkesbild de ansett spegla deras självbild. 

Respondenterna har influerats omgivningens åsikter samt hur de identifieras av sig själv och av 

andra, för att sedan forma sin självbild.  

 

● Inom det fjärde och sista steget (köpbeslut) har återigen faktorn grupper haft en avgörande roll. 

Människor i konsumenternas omgivning har påverkat konsumenternas val redan från 

behovsuppkomsten. Tre av de fem respondenterna har främst influerats av primära grupper, det 

vill säga sina vänner, familj eller kollegor. Två av fem respondenter har fattat det beslut som 

följer det rådande gruppmönstret i sin omgivning i syfte att öka sin sociala tillhörighet.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens analys, slutsats samt vad som kan ligga till grund för dessa. 

 

Att människor påverkas av olika faktorer kan bero på en rad olika anledningar. Människor formas 

redan vid barnsben av föräldrarnas värderingar samt av sin omgivning. Konsumenters 

personlighetsdrag kan formas baserat på en rad olika omständigheter som exempelvis ursprung, 

kultur, religiösa influenser med mera. (Kotler et al 2008) Detta kan ligga till grund för att 

respondenterna i denna studie påverkats av olika faktorer i köpbeslutsprocessens fyra första steg. 

Många av faktorerna som diskuteras i denna studie går hand i hand, som exempelvis perception 

och inlärning. Perception syftar till att människor agerar olika i likartade situationer då 

informationsflödet uppfattas olikartat (Dubois 2000) och inlärning syftar till hur vi lär oss att 

agera utifrån stimulans från omgivningen (Martin & Bush 2000). Detta kan i sin tur forma en 

individs åsikter, attityder och värderingar, vilket påverkar konsumentens situationsuppfattning 

och således påverkar köpbeslutet. 

 

Studiens resultat visade att en del av de faktorer som presenteras i teorikapitlet inte varit av lika 

stor betydelse för respondenterna, exempelvis kultur. Detta kan bero på att samtliga respondenter, 

oavsett vart de härstammat ifrån, vuxit upp i Stockholmsområdet och därav anammat den svenska 

kulturen. De produkter som respondenterna köpt kan anses vara en standard att äga i Sverige, 

som exempelvis en dator eller en bil.  

 

Utifrån de dragna slutsatserna framkommer det att de allra mest återkommande faktorerna är 

primära grupper och sociala nätverk. Detta påvisar att konsumenterna föredrar att rådfråga 

familjemedlemmar eller vänner, istället för erhålla rådgivning och hjälp från återförsäljare eller 

butiksbiträden. Detta kan bero på att människor känner högre tillit till de personer som återfinns i 

de primära grupperna, hellre än till en okänd återförsäljare som kan tyckas endast ha företagets 

vinning eller eventuell provision i åtanke. Ju mer okunnig konsumenten känner sig inför ett 

köpbeslut, desto mer rådgivning tenderar denne att söka hos de primära grupperna.  

 

Att respondenterna främst influerats av primära grupper kan även beröra social jämförelseteori. 

Människor jämför bland annat sina förmågor, framgångar och ägodelar med andra personers. 

Dessa jämförelser kan få konsumenter att må bättre eller sämre. Konsumenter jämför sig främst 
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med de personer som är närmast sin omgivning, för att sedan jämföra sig med referenspersoner, 

som exempelvis kända atleter eller personer. (Mussweile &  Strack 2000) 

 

En studie av Sivanathan och Pettit (2010) visade att konsumenter med lägre inkomst spenderar 

den största delen av inkomsten på status varor. Studiens resultat menade att konsumtion av status 

produkter fungerar som ett kompensatoriskt beteende som syftar till att återupprätta en persons 

självintegritet samt att öka deras självkänsla. Dessutom ger upplevelsen av att äga status varor ett 

psykologiskt skydd mot negativitet från deras omgivning. (Sivanathan & Pettit 2010) Detta kan 

kopplas till studiens resultat då de två respondenter som uttryckligen influerats mycket av sin 

ekonomiska situation, samtidigt har köpt produkter som har ökat deras sociala samhörighet. 

 

Att det vid behovsuppkomsten framkom att majoriteten av respondenternas behovsuppkomst 

fallit på de tre högsta stegen i Maslows behovshierarki, kan ha berott på att studien har lagt fokus 

på köp som genomförts med ett högt köpengagemang. Beslutet om införskaffandet av en 

högengagemangsprodukt tenderar att grunda sig på att erhålla känslor av gemenskap bland 

vänner, få uppskattning i form av bättre självkänsla eller  i självförverkligande syften, det vill 

säga att bli allt man kan vara (Maslow 1943). 

 

Samtliga konsumenters köpbeteenden visade sig i de givna situationerna kan kategoriseras som 

komplexa köpbeteenden. Detta då samtliga respondenter visat ett högt köpengagemang samtidigt 

som den upplevda skillnaden mellan produkterna som varje konsument övervägt har varit liten. 

Samtliga respondenter har även tagit längre tid på sig att samla information. Att samtliga 

produkter varit sällanköpsvaror som inneburit risktagande för konsumenterna medför att samtliga 

konsumenters köpbeteenden även kan anses vara dissonansreducerande köpbeteenden. Detta 

beror både på att studien och teorin (de delar av teorin som studien behandlar) endast undersöker 

köpbeslut som fattats för högengagemangsprodukter. (Kotler et al 2008) 

 

Undersökningen har baserats på respondenternas ord, efter att ha genomgått 

köpbeslutsprocessens olika steg. Efter att ett köp har genomförts är det vanligt förekommande att 

konsumenten upplever någon form av efterköpsdissonans (Kotler et al 2008). Detta kan vara att 

konsumenten upptäcker eventuella svagsidor med den valda produkten eller får höra om den 

bortvalda produktens fördelar, som inte tagits hänsyn till vid beslutsfattandet. Då människan 

gärna vill framstå som rationell som fattar rationella beslut kan respondenterna svara i enlighet 

med detta, och därav ge felaktiga svar. Trots detta har studien förhoppningsvis gett en bättre 
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uppfattning om vilka faktorer som främst påverkar en konsument vid köp av 

högengagemangsprodukter, vilket kan användas i marknadsföringssyfte av marknadsförare då 

studien har försökt forska fram en djupare förståelse av konsumenters beteende. 
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7. Vidare forskning 

Fokus för denna studie har varit de olika faktorer som kan ha påverkat konsumenten vid 

köpbeslutet av en högengagemangsprodukt, vilket endast är en bråkdel av huvudämnets 

intressanta forskningsområden. Då faktorerna som konsumenter påverkas av kan tyckas vara 

oändliga, skulle det vara intressant att gräva sig djupare i konsumenters köpbeslutsprocess i syfte 

att ta reda på vilka fler faktorer som är av betydelse som denna studie inte har tagit hänsyn till. 

Då studien lagt fokus på högengagemangsprodukter, skulle en studie med fokus på 

lågengagemangsprodukter vara både kompletterande samt intresseväckande. Denna studie 

behandlar köpbesluten som fattats utan att ta hänsyn till om besluten fattats rationellt eller 

emotionellt, vilket även hade varit intressant ståndpunkt för fortsatta studier.  
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Intervjuguide:  

 

1. Hur uppstod behovet? 

- varför kände du att du måste köpa just den produkten? (ett grundläggande behov eller ett 

“måste ha”? Rationellt vs emotionellt?) 

 

2. hur gick du tillväga för att få information? 

- Hur gick du tillväga vid informationssökning?  

- Internet? olika fysiska butiker? rekommendationer från vänner och familj?  

- tv? tidningar? samtliga? 

 

3. Stod det mellan fler val?  

- var valet av varumärke självklart redan vid behovs uppkomsten? varför?   

 

4. Hur utvärderade du de olika alternativen? 

- vad spelade roll? färg? modell? storlek? skärpa? pris? hastighet? Rekommendationer? 

Åsikter?  

 

5. Vad var det avgörande när du beslutade dig?  

 

6. Påverkade någon annans attityd dig vid köpbeslutet?  

- kanske att du ångrade köpet? en plötslig situationsförändring?  
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