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Sammanfattning 
 
I dagens konsumtionssamhälle är det en tuff konkurrens bland företagen för att attrahera 
konsumenterna så pass mycket att de köper just deras produkter. För att göra detta måste 
företagen besitta information om kunderna (Kotler et al., 2002). Syftet med vår uppsats är att 
beskriva vad det är som påverkar konsumenten till att välja ett varumärke framför ett annat i 
samma produktkategori. Uppsatsen är konstruerad efter en deduktiv ansats, är kvalitativ och 
utgår ifrån modellen ”Konsumentens beslutsprocess” (Kotler et al., 2002, s.215). 
 
Under teorikapitlet beskrivs symbolisk konsumtion, faktorer som påverkar konsumtionen och 
konsumentens beslutsprocess närmre. Fyra stycken kvalitativa intervjuer genomfördes och 
resultatet är sammanställt under rubriken empiri. Resultatet av intervjuerna analyserades och 
vi har kommit fram till följande slutsatser: 
 

1. I modellens första steg ”Behovsuppkomst” ser vi att de främsta faktorerna som 
påverkar kommer från de närstående och då speciellt familjen. Motivation är även det 
en starkt bidragande faktor.  

2. I modellens andra steg ”Informationssökning” fann vi att samtliga intervjuobjekt 
påverkats av de två faktorerna inlärning och grupper. 

3. I modellens tredje steg ”Utvärdering av alternativ” finner vi koppling till den 
personliga faktorn ekonomisk situation. 

4. I modellens fjärde steg ”Köpbeslut” drivs samtliga intervjuobjekten av samma 
motivationsfaktorer som tidigare. Grupper spelar även det en roll över inflytandet på 
köpbeslutsprocessen för de personer vi har intervjuat. 

5. I modellens femte steg ”Efterköpsbeteende” finns en stor spridning av faktorer som 
påverkar. Efter köpet uppstår en lite speciell situation, det kan vara värt att nämna hur 
personlighet och självbild kan spela in på hur nöjd konsumenten är efter sitt köp. Vissa 
personer behöver uppskattning i större utsträckning än andra.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Det är inte många år sedan den personliga kontakten mellan försäljare och kund var en 
självklarhet. Det såldes över disk och försäljarna lärde sig vad kunderna ville ha tack vare den 
dagliga kontakten. Men sedan företagen och marknaderna växte sig allt större har många 
beslutsfattare tappat den personliga kontakten och måste nu få den viktiga informationen via 
kundundersökningar (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2002).  
 
I dagens konsumtionssamhälle är det en tuff konkurrens bland företagen för att attrahera 
konsumenterna så pass mycket att de köper just deras produkter. För att göra detta måste 
företagen besitta information om kunderna (Kotler et al., 2002). Med hjälp av teknologiska 
innovationer som data warehousing och data mining försöker företag få en större förståelse 
för konsumentens köpbeteende. Målet är att kunna förutspå detta men framgångarna inom 
detta område har varit begränsade (Richardson Bareham, 2004). Enligt Kotler et al (2002) så 
spenderas nu mer pengar än någonsin på dessa undersökningar. 
 
Idag finns väldigt sofistikerade verktyg för att skapa och underhålla kundrelationer. Det är 
viktigt att veta vem kunden är för att kunna betjäna denne på bästa sätta och skapa 
kundrelationer som uppfattas som givande av båda parter. Kampen om kunderna har hårdnat 
och det är mer aktuellt än någonsin att ta vara på de kunder som redan vunnits av företagen. 
Insikten om vad som påverkar konsumenten är och förblir en konkurrensfördel. Innovativa 
företag har alltid kunna hitta nya vägar där andra misslyckats med att förmedla rätt budskap 
till konsumenterna. Genom en djupgående analys av konsumenternas beteende kan trender 
identifieras och på så sätt lägga en grund för effektiva marknadsföringskampanjer. (Websidan 
Insight Marketing Turns Data Into Results) 
 
Att förstå varför konsumenterna agerar och köper något är fortfarande väldigt svårt att ta reda 
på. Den centrala frågan för marknadsförare är: vilka stimuli påverkar konsumenten så att 
denne tar ett köpbeslut. Många stimuli kan företagen själva påverka men det finns de 
påverkningsfaktorer som de inte kan styra över. Detta är vad marknadsförarna kallar 
konsumenternas svarta låda. (Kotler et al., 2002) 
 
Inför varje köp så går konsumenten igenom ett antal steg i sin beslutsprocess och under denna 
process blir de påverkade av mängder av stimuli (faktorer). Konsumenters köp influeras 
mycket av dessa. Det är nu dags att öppna locket på den svarta lådan för att ta reda på en del 
av vad som sker i huvudet hos konsumenterna. (Kotler et al., 2002). 

1.2 Problemdiskussion  
 
Att det finns god grund för att lägga resurser på att få veta så mycket som möjligt om kunden 
är författarna till den här uppsatsen eniga om. Problemet med att inte känna sin kund är att 
man som säljare av en produkt eller en tjänst inte kan veta säkert om man uppfyller de krav 
som marknaden har, eller vad det är som gör att något säljer bra eller dåligt. 
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Vad som utspelar sig i huvudet på en konsument är inte alldeles lätt att ta reda på. 
Köpbeslutsprocessens olika steg kan ses som en relativt abstrakt modell för en utomstående 
betraktare, och som företag ställs man inför ett problem eftersom insamlandet av information 
om kunden blir både tidkrävande och komplicerat. Där i ligger, som vi ser det, förklaringen 
till att andelen företag som lyckats fullt ut med detta arbete inte är så stor. Detta trots att det i 
dagens samhälle finns tekniska lösningar som hjälpmedel för framför allt lagring, 
kategorisering och blixtsnabb presentation av den informationen som samlats in. En modell 
som den vi använder i den här uppsatsen kan bara vara till nytta för att underlätta insamlandet. 
 
Dagens kunder har stora valmöjligheter. Traditionella säljkanaler har stegvis kompletterats 
med nya sätt att sälja på, som exempelvis via Internet där företag kan sälja direkt till kund och 
hoppa över ett steg eller två i kedjan från tillverkare till slutanvändare om så önskas. 
Författarna tycker att kunden ibland kan uppfattas som olojal jämfört med hur det såg ut för 
ett tiotal år sedan, men kanske är det inte så konstigt när möjligheterna att välja har blivit så 
stora och samtidigt så har trycket utifrån alltid varit högt med stora resurser som läggs på 
reklam och marknadsföring i allmänhet. Att en konsument utnyttjar sin fulla rätt att se över 
utbudet ska inte ses som illojalt men det går inte att komma ifrån att det påverkar företagen 
och deras sätt att se på hur man på bästa sätt tillfredställer kunden. 
 
Kärnan i hela resonemanget är att det är viktigt att känna sin kund för att kunna bygga upp 
långvariga relationer som är lönsamma för båda parter. De företag som kan segmentera 
kundbasen baserat på köpmönster eller ännu hellre, hur konsumenten tänker redan under 
köpbeslutsprocessens olika steg har en fördel eftersom det blir lättare att lyfta fram rätt 
incitament. De faktorer som påverkar konsumenten under köpbeslutsprocessen är vad som 
kommer placeras i fokus i den här uppsatsen. 

1.3 Problemformulering 
 
Vilken eller vilka faktorer påverkar konsumenten i de olika stegen i köpbeslutsprocessen vid 
symbolisk konsumtion? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att redogöra för vilka faktorer i köpbeslutsprocessens olika steg som 
förklarar en konsuments konsumtion vid ett symboliskt köp.  

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till enbart symbolisk konsumtion, då köp i allmänhet skulle ge oss 
en för bred och oöversiktlig bild. Vi valde att studera konsumenterna enligt flera författares 
definition av köpbeslutsprocessen och påverkningsfaktorer för att se hur dessa faktorer 
påverkar konsumenten i de olika stegen. Till detta lades faktorn reklam eftersom den har så 
pass mycket inflytande över konsumenter idag men i övrigt tittar vi inte på andra faktorer. De 
bakomliggande motiven till behovsuppkomsten anser vi inte vara av större vikt för att kunna 
kartlägga de faktorer vi faktiskt undersöker så därför har vi valt att inte undersöka de 
bakomliggande motiven i vår uppsats.  
 



 

 3

1.6 Definitioner 
 
Här följer författarnas egna definitioner av centrala begrepp i uppsatsen: 
 
Symbolisk konsumtion: Ett köp eller användning av en vara eller tjänst som speglar 
konsumentens självbild och som denne vill kommunicera med omvärlden. 
 
Rationellt beteende: Konsumenten antas ha bra kunskap om egna resurser, produkter och 
utbud, deras egenskaper samt pris och konsekvent rangordnar och bedömer alternativen. 
 
Emotionellt beteende: Konsumentens agerande kännetecknas som impulsivt och känslostyrt 
samt både externa och interna stimuli påverkar i stor omfattning.  
 
Faktorer: Händelser, beteende och erfarenheter som grundar sig i kulturella, sociala, 
psykologiska, personliga samt reklam, som medvetet eller omedvetet påverkar konsumenten. 
 
Hög & lågengagemangsköp: Högengagemangsköpet skiljer sig från lågengagemangsköpet 
genom att konsumenten gör en omfattande informationssökning och utvärdering av 
alternativen. 
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2 Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva det arbetssätt vi använt oss av för att uppfylla syftet 
med uppsatsen. 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Det övergripande tillvägagångssättet har varit att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Det 
innebär att vi först tittat på vad som finns beskrivet i teorin för att sedan gå över på att samla 
in empiri för att se om teorin stämmer överens med omvärlden. (Jacobsen, 2002) 
 
Vår empiriska studie har utförts genom att genomföra djupgående intervjuer med fyra stycken 
personer. Anledningen till att författarna valt att genomföra en kvalitativ studie är att 
författarna anser att det krävs en djupare diskussion angående respondenternas svar, något 
som blir svårt om det hade varit en kvantitativ studie. Enligt Bertil Carlsson (1991) kan den 
kvalitativa forskningsintervjun beskrivas som en ostrukturerad, flexibel intervju som 
påminner ganska mycket om ett vanligt, vardagligt samtal mellan två personer. Bertil nämner 
vidare att Kahn & Canell (1957) beskriver den fria intervjun som ”en konversation med ett 
syfte”. Detta är något som författarna har försökt tagit till vara på. 

2.1.1 Arbetsmodell 
 
Vi har som stöd för vår studie använt ett ramverk som utgår från en modell som beskrivs i 
boken Principles of Marketing. Genom att ta stöd av modellens olika steg kan vi enklare 
kartlägga hur konsumenten tänker och vilka faktorer som påverkar honom från 
behovsuppkomst fram till köpbeslutet och efter detta. Modellen är bara en ram i ett teoretiskt 
perspektiv och är alltså inte något som konsumenten reflekterar över. Modellens olika steg 
beskrivs närmare längre fram i nästan kapitel. 
 
Modellen ”Konsumentens beslutsprocess” (Kotler et al., 2002, s.215). Modellen beskrivs även 
i annan marknadsföringsinriktad litteratur som till exempel Consumer behaviour” av Hoyer & 
MacInnis (2001). 
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Utöver modellen för konsumentens köpbeslutsprocess har vi sedan använt oss av en rad 
vanligt förekommande förklaringar till konsumentens konsumtion vilka finns sammanställda i 
Kotler et al’s (2002) litteratur. Dessa är: 
 

 Kulturella faktorer 
 Sociala faktorer 
 Psyklogiska faktorer 
 Personliga faktorer 
 Reklam 

 
Även dessa presenteras i detalj längre fram i rapporten för att ge läsaren en djupare inblick i 
vilka faktorer vi behandlar. Faktorerna används i analysen för att gruppera de svar vi får in 
men är inte en del av intervjuerna så intervjuobjekten är ej medvetna om denna gruppering. 
Tillvägagångssättet blir sedan att genom kvalitativa intervjuer med 4 personer se vilka av 
faktorerna som de anser påverkar i de olika stegen när de konsumerar symboliska 
varumärken. Nedan visar vi en förtydligande bild på förfarandet. 
 
 

Behovsuppkomst 

Informationssökning 

Utvärdering av 
alternativ 

Köpbeslut 

Efterköpsbeteende 



 

 6

 

2.2 Urval 
 
Generalisering och representativitet är inte några centrala syften i kvalitativa metoder. Men 
urvalet av undersökningspersoner blir ändå en avgörande del av undersökningen. Får man fel 
personer i sitt urval kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den 
utgångspunkt man hade när man började. Vidare ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att 
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 
det fenomen man studerar. För det andra kan man öka informationsinnehållet genom att 
använda sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de 
företeelser man undersöker. Detta inbegriper personer som är mer medvetna än andra eller 
som bruka reflektera över sin situation. Ett problem är att sådana personer också kan frisera 
verkligheten och ge övertygande men förvrängda beskrivningar. Men om man är medveten 
om den faran, kan sådana individer ändå vara värdefulla intervjupersoner. (Holme & Solvang, 
1991) 
 
Enligt resonemanget ovan valdes fyra intervjupersoner ut efter att de hade tillfrågats om de 
hade gjort ett symboliskt köp inom den senaste månaden. En annan viktig faktor författarna 
tog i beaktande var att intervjupersonerna skulle vara benägna att ställa upp och vara villiga 
att lämna ut djupgående information under en intervju.  
 
Som Dag Ingvar Jacobsen så insiktsfullt konstaterar i sin bok ”Vad, hur och varför?” (2002) 
så säger det sig självt att man inte kan eftersträva ett representativt urval med så få personer 
involverade i en undersökning. Det är dock inte meningen att slutsatserna i en kvalitativ 
undersökning ska vara generella utan de försöker i stället ta vara på det unika och speciella. 
Avsikten är att klarlägga ett fenomen. (Jacobsen, 2002) 
 
Vi definierar empirisk mättnad som; när man kommer till ett stadie när ingen ny information 
kommer forskaren tillhanda. Vi har som sagt undersökt vilka påverkningsfaktorer som 
influerar konsumenter vid deras symboliska köp enligt vår definition. På grund av detta är de 
symboliska köpen högst personliga. Vad som är ett symboliskt köp för någon behöver inte 
betyda någonting för någon annan. Trots detta fann vi att många utav faktorerna som 
påverkade våra respondenter var återkommande.  Till exempel i modellens första steg 
”Behovsuppkomst” ser vi att de främsta faktorerna som påverkar kommer från de närstående 

 Kulturella faktorer 
 Sociala faktorer 
 Psyklogiska faktorer 
 Personliga faktorer 
 Reklam 

Behovsuppkomst 

Informationssökning 

Utvärdering av 
alternativ 

Köpbeslut 

Efterköpsbeteende 
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och då speciellt familjen. I modellens andra steg ”Informationssökning” fann vi att samtliga 
intervjuobjekt påverkats av de två faktorerna inlärning och grupper. De olika 
påverkningsfaktorerna upprepades i stort sett genom hela köpbeslutsprocessen förutom ett par 
undantag som vi anser är helt naturligt då köpen skiljer sig så pass från varandra.  
 
Vi anser att tackvare att så många av påverkningsfaktorerna upprepades av de olika 
respondenterna vid de olika stegen att vi med säkerhet kunde dra våra nuvarande slutsatser 
utan att göra ytterligare intervjuer. Som vi skrev tidigare i det här kapitlet så är inte syftet med 
en kvalitativ uppsats att generalisera, därför anser vi att den mängd empiri som vi har 
presenterat i vår uppsats räcker till vår uppsats och våra slutsatser. 
 
Urvalsprocessen har gjorts baserat på ett par kriterier: 
 

• information 
• bredd och spridning 

 
Dessa är vedertagna kriterier som nämns i boken Var, hur och varför? (Jacobsen, 2002, s.198-
201) 
 
Ett grundläggande krav var att de utvalda personerna skulle sitta inne med en viss typ av 
information, nämligen att de genomfört ett köp den senaste tiden som de ansåg var av 
symbolisk natur. Dessutom att respondenterna skulle ha rikligt med kunskap angående det 
fenomen författarna vill undersöka. Därav blev urvalet personer som hade någon form av 
koppling till intervjuaren eftersom vi hade bra eller i alla fall godkänd insikt i deras 
kunskaper. Författarna ville ha intervjupersoner med kunskap om någon form av 
marknadsföring då de enligt författarna på detta sätt skulle vara något mer insiktsfulla och 
reflekterande över sina köp. Informationsaspekten var kritisk för att kunna utföra en givande 
intervju ansåg vi, de utvalda skulle uppfylla dessa kriterier och kunna ge oss god information 
inom ämnet och även vara villiga att lämna ut sig själva i en intervjusituation. Bredd och 
spridning var något vi tog viss hänsyn till också. Vi försökte få med personer som skiljde sig 
åt bakgrundmässigt, vanemässigt, inkomstmässigt och på så många andra sätt som möjligt. 
Enligt Homle och Solvang (1991) är målsättningen att få en så nyanserad kunskap som 
möjligt, detta är något som författarna har haft i åtanke. Likheter mellan objekten i studien är 
dock svåra att helt eliminera så bredd och spridningskriteriet var inte lika högt prioriterat som 
det andra kriteriet. Dessutom försökte vi få spridning på pris och på produkterna som de 
undersökande hade valt som symboliska produkter, vilket vi trodde kunde ge oss en viss typ 
av information och insikt i hur symbolisk konsumtion kan vara olika för olika personer.  
 
Enligt författarna finns det både positiva och negativa effekter angående kopplingen mellan 
intervjuaren samt respondenterna. Som Holme och Solvang (1991) beskriver i sin bok 
Forskningsmetodik så ligger styrkan i den kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen 
liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform 
där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. Men 
författarna vill gärna påpeka att de är medvetna om att kopplingen mellan dem och 
respondenterna kan ha påverkat intervjun och svaren. Författarna anser ändå att de valda 
respondenterna var såpass värdefulla intervjupersoner att det övervägde faran som författarna 
ändå har beaktat. 
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2.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen är uppdelad i en beskrivning av teoretisk insamling och empirisk insamling 
av data. Den teoretiska delen är till största del självförklarande medan den empiriska delen 
kräver en noggrann genomgång för att förklara detaljer kring utförandet av den kvalitativa 
undersökningen. 

2.3.1 Teori 
 
Datasamlingen började i bibliotek i Sverige och England. Den största delen av litteraturen 
som samlades in och lästes var skriven på engelska. För att få en relativt bred inblick i vad 
som finns skrivet i ämnet gick vi igenom allt från grundläggande studentlitteratur till mer 
specialiserad litteratur inom områden som vi kommit i kontakt med. De böcker som lästes 
kompletterades med ett antal vetenskapliga artiklar eftersom dessa ofta innehåller mer ”up-to-
date” information om den senaste forskningen och de senaste trenderna.  

2.3.2 Empiri 
 
I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens 
synpunkter. Själva intervjuandet är det mest engagerade stadiet i en intervjuundersökning, 
skriver Kvale (1997). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Den här 
intervjuformen kallas av Kvale en halvstrukturerad intervju, den omfattar en rad teman och 
förslag till relevanta frågor. (Kvale, 1997)  
 
Intervjuerna hade klara drag av öppen karaktär. Ämnesområdet var klart på förhand liksom de 
stadier som skulle gås igenom steg för steg. Inom varje steg fanns ett antal faktorer som skulle 
tas upp under intervjun i likhet med det halvstrukturerade upplägget som beskrev av Kvale. 
Därmed inte sagt att varje faktor eller stadie visade sig vara relevant för alla intervjuobjekt. 
Utgångsläget för intervjuerna var den tabell som ses på bilden nedan.  
 
 
Kulturella      
Sociala      
Personliga      
Psykologiska      
Reklam      
 Behovs-

uppkomst 
Informations- 

sökning 
Utvärdering 
av alternativ 

Köpbeslut Efterköps- 
Beteende 

 
 
Utifrån tabellen kunde vi bocka av de faktorer som behandlats och vid behov ställa följdfrågor 
för att få en mer heltäckande bild utan att gå ifrån den öppna struktur som eftersträvats. 
Samtalen var av sådan karaktär att intervjuaren försökte att inte leda intervjuobjektet mer än 
nödvändigt, till exempel bara för att gå vidare på nästa steg. Svarsalternativen var helt öppna 
och intervjuobjektet uppmuntrades att berätta fritt kring ämnet som behandlades. En positiv 
stämning utan att döma var något vi strävade efter för att få en så öppen dialog som möjligt 
där intervjuobjektet kände att han eller hon kunde delge de exakta motiv som fanns till ett 
visst agerande. Eftersom vissa motiv kan verka ogenomtänkta eller orationella så finns alltid 
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risken att intervjuobjekten känner att de istället vill ge sken av att ha gjort mer rationella och 
kloka val om de inte kände att de kunde lita på intervjuaren. 
 
Enligt Jacobsen kan en intervju vara mer eller mindre öppen. Från helt sluten innehållande 
frågor med fasta svarsalternativ i fast ordningsföljs till helt öppen där intervjun fungerar som 
ett helt öppet samtal utan vare sig guide eller någon speciell ordningsfölj. Vår studie har lagt 
sig närmast det senare alternativet. Vi har använt oss av det som Jacobsen beskriver som en 
”intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svarsalternativ”. (Jacobsen, 
2002) 
 
Vid intervjutillfället så möttes intervjuobjektet och intervjuaren ansikte mot ansikte i samtliga 
fall. Upplägget och strukturen på intervjun följde alltid den mall vi satt upp för att alla skulle 
ha samma utgångsläge och eliminera påverkan av resultatet av yttre faktorer. Att mötas 
ansikte mot ansikte såg vi som en fördel eftersom man då kan se reaktionen hos 
intervjuobjektet och på så sätt kanske läsa in en djupare betydelse av vissa svar. Det är även 
bra att kunna etablera en personlig kontakt med intervjuobjektet när något ska diskuteras på 
djupet. Förtroende var en nyckelfråga även om ämnet som diskuterades inte var av speciellt 
känslig karaktär. Som ett första steg innan intervjun inleddes så introducerades 
intervjuobjektet till vad sammankomsten innebar och vad som skulle diskuteras för att friska 
upp minnet och få igång en avslappnad dialog, efter detta gavs tillfälle att ställa frågor. 

2.4 Bearbeting av data 
 
Samtalen har bandats för att kunna skrivas ned i detalj vid ett senare tillfälle då detta är svårt 
att hinna med under själva intervjun och för att underlätta analysen då man kan sätta åsikter i 
sitt rätta sammanhang genom att gå tillbaka och lyssna på intervjun i efterhand. 
 
Materialet från våra intervjuer har sammanfattats och strukturerats i det moment som 
Jacobsen kallar annotation vilket är en del av den beskrivande fasen efter en undersökning. 
Jacobsen skriver att systematisering och kategorisering av data är viktigt för att få en bättre 
översikt. Informationen behöver sållas och förenklas för att göra en analys möjlig. En intervju 
i sin ursprungliga form blir för ogenomtränglig för andra läsare än författarna själva. 
Kategorisering innebär att samla data i olika grupper. Kategorierna är ett verktyg för att slå 
ihop de data som liknar varandra och behandlar samma ämne eller område. Syftet med 
kategoriseringen är att förenkla allt för detaljerad data. (Jacobsen, 2002) 

2.5 Analys 
 
Efter momentet där intervjuerna sammanfattats och strukturerats så har vi gått vidare med den 
analytiska delen av arbetet. Här har teorin och empirin jämförts sida vid sida för att sedan 
lägga till våra tolkningar och åsikter kring vilka förklarande faktorer som ligger bakom 
intervjuobjektens agerande och tänkande genom köpprocessens olika steg. Eftersom 
sambanden mellan teori och empiri är subjektiva och inte alltid uppenbara så lades energi på 
att förklara varför vi anser att en viss faktor har påverkat i en viss situation. 

2.6 Tillförlitlighet 
 
Validitet brukar kort och gott definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det man 
verkligen avser att mäta och i många fall är validiteten en självklarhet (Carlsson, 1991). Vi 
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anser att vi har en god validitet då vi har undersökt vilka påverkningsfaktorer som influerade 
respondenterna i de olika stegen i köpbeslutsmodellen, vilket även var syftet. 
 
Mätinstrumentets reliabilitet anger med vilken precision man mäter (Carlsson, 1991). Kravet 
är att resultatet av mätningen skall bli oförändrad eller i varje fall i huvudsak oförändrat om 
t.ex. mätningen upprepas en andra gång eller om någon annan utför mätningen (Carlsson, 
1991). Eftersom vi inte har gjort en andra undersökning så kan vi inte uttala oss om 
reliabiliteten. Vi vill dock påpeka att om någon annan vill undersöka reliabiliteten så är det av 
yttersta vikt enligt författarna att intervjun sker med samma respondent samt gällande samma 
symboliska köp. Genom att noggrant beskriva tillvägagångssätt och vad vi kommit fram till 
ska det gå att göra. Från analysen och framåt kommer en viss grad av subjektiv tolkning att 
påverka slutsatsen av studien.  
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3 Teori 
 

3.1 Symbolisk konsumtion 
 
Enligt Bath och Reddy (1998), kan ett varumärkeskoncept ur ett generellt perspektiv vara 
antingen symboliskt eller funktionellt, var och en av dessa utgör ett varumärkes image. 
Funktionella varumärken tillfredställer direkt ett praktiskt behov. Symboliska varumärken 
tillfredställer ett symboliskt behov såsom självtillfredställelse och prestige, och deras 
praktiska nyttjande är endast av underordnad betydelse. Vid symboliska varumärken är det 
viktigt att med hjälp av en marknadsmix ”hjälpa” konsumenter att förstå och få klarhet i vad 
ett varumärke kan göra för dem. Just symbolen eller varumärket måste i sig själv ha ett värde 
för konsumenten för att det ska kunna räknas som symbolisk konsumtion. En symbolisk 
konsumtion ger konsumenten en viss typ av självkänsla på grund av symbolens värden. Bath 
och Reddys undersökning visar att de symboliska värdena inte behöver vara prestigefulla och 
luxuriösa för att tillfredställa en konsuments behov, utan kan likväl spegla konsumentens 
personlighet eller ha en viss personlig betydelse för konsumenten. (Bhat & Reddy, 1998) 
  
Den symboliska betydelsen av varumärket, designen och visuell representation (bilder och 
text) är en viktig del i arbetet med att förmedla vad man står för, särskilt i tjänstesektorn där 
produkten inte är synlig. Vissa varumärken har tagit vara på det mervärde som symbolism 
innebär, det vill säga den betydelse och det värde som finns utöver produktens funktionalitet. 
Den som köper en slips av ett välkänt varumärke kanske inte enbart gör det på grund av att 
den ses som snyggare utan kan lika gärna köpa den för att förbättra självförtroendet. (De 
Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Konsumenten strävar efter att förstå sin omgivning genom att avkoda de symboler som finns 
runtomkring honom. De små signaler som sänds ut är många till antalet och följande exempel 
kommer visa på varför det är viktigt att tänka på helheten likväl som detaljerna. En 
arkitektfirmas kontor är en del av den omgivning som är full av symboler. Firmans klienter 
kommer in till kontoret och ser att det är snyggt formgivet och smakfullt möblerat. Det finns 
diplom på väggen, listan med klienter är imponerande och pappret man skriver på är av 
högsta kvalitet. Alla dessa saker genererar en bild av en framgångsrik firma. (De Chernatony 
& McDonald, 2003) 
 
Det är viktigt att inse att konsumenterna inte alltid lägger samma mening eller betydelse i vad 
varumärket står för. Varje person har en egen tolkning av vad det står för. Den symboliska 
tolkningen är med andra ord inte något som kan generaliseras för en större grupp av 
människor. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.2 Faktorer som påverkar konsumenten 
 
Konsumenterna påverkas av en rad faktorer skriver Kotler et al. Till största delen kan 
marknadsförare inte påverka dessa faktorer utan det är något man måste anpassa sig till och ta 
hänsyn till. (Kotler et al., 2002) 

3.2.1 Kulturella faktorer 
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Kultur beskrivs som en dynamisk process som uppstår inom ett samhälle eller en 
sammansluten grupp. Kulturen skapar en kognitiv karta av värderingar som påverkar hur 
saker och ting uppfattas och tolkas. Den kulturella påverkan ses som en mycket stark 
påverkansfaktor och skiljer sig därmed också mycket mellan områden och människor med 
olika kultur. Eftersom kulturen i så hög utsträckning påverkar hur människor tycker och 
tänker så påverkar den även beslutsfattandet i inköpsprocessen. (Leo, Bennett & Härtel, 2005) 
 
Kultur är det som påverkar personers behov och beteende allra mest. Människors beteende är 
ett resultat av inlärning och erfarenhet. När barnen växer upp i ett samhälle lär de sig 
värderingar, perception, behov och beteende från familjen samt andra personer och 
myndigheter i samhället (Kotler et.al., 2002). 
 
Marknadsförare försöker alltid att förutse och utnyttja de kulturella skiftningarna i samhället 
till nya produkter som skulle kunna bli framgångsrika. Till exempel så har de senaste 
kulturella skiftningen gått emot ett sundare leverne och detta har skapat en stor marknad för 
träningsredskap, träningskläder, lågkalorimat. (Kotler et al., 2002) 

3.2.1.1 Subkultur 
 
Varje kultur innehåller ett antal mindre subkulturer eller grupperingar av människor som har 
ett gemensamt synsätt som är baserat på liknande livserfarenhet och situationer. Subkulturer 
inkluderar nationaliteter, religioner och geografiska regioner med mera. Enligt Kotler så utgör 
dessa subkulturer en viktig del av marknaden, många marknadsförare förbiser ofta dessa 
grupper men faktum är att dessa kan vara rätt så stora och betydande. Till exempel i USA så 
finns det 40 miljoner människor med latinamerikansk bakgrund och 30 miljoner människor 
med afrikansk bakgrund. (Kotler et al., 2002) 
 
Hawkins, Best och Coney skriver vidare att etniska grupperingar är de som vanligen beskrivs 
som subkulturer, men religion och geografiska regioner är också en stark bas för subkulturer. 
Även olika generationer fungerar som subkulturer. Vi är alla medlemmar i en mängd olika 
subkulturer och de påverkar varje person olika. Till exempel kan våra attityder till nya 
produkter påverkas av vår regionala subkultur, vår musiksmak är beroende av vår generations 
subkultur, vårt val av mat påverkas av vår etniska subkultur och vår alkoholkonsumtion styrs 
av vår religiösa subkultur. (Hawkins, Best & Coney, 2003) 
 
En person föds i samma era som miljontals andra personer, det bildas här en kulturellt band 
mellan dessa personer. Allt eftersom vi blir äldre ändras våra behov och preferenser, detta 
sker med största sannolikhet även för de andra i samma ålder. Marknadsförare har uppfattat 
detta och skickar ut budskap genom olika sorters medier som de vet att just den generationen 
som de vill nå använder. Eftersom konsumenter i samma åldersgrupp genomgår stora 
förändringar i livet ungefär samtidigt kan värderingar och symboler användas för att skapa 
starka känslor som till exempel nostalgi. (Solomon, 1996) 
 
I alla utvecklade ekonomier växer den äldre populationen väldigt snabbt. Marknadsförare har 
ofta en dålig uppfattning om vad folk över 55-års ålder tycker och tänker. Personers 
köpbeteende kommer att influeras beroende av vilken subkultur personerna identifierar sig 
med. Det påverkar mat och kläd valet, styr vilka aktiviteter de sysslar med samt personernas 
karriärmål. (Kotler et al., 2002) 
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3.2.1.2 Social klass 
 
Nästan varje samhälle har någon form av struktur när det gäller olika sociala klasser. De 
sociala klasserna är relativt permanenta och medlemmarna har ungefär samma värderingar, 
intressen och beteende. De olika klasserna och dess omfattning variera världen över, från land 
till land. Kotler nämner det diamantformade klass systemet som vanligast bland de utvecklade 
länderna. Där de rikaste är högst upp och de fattigaste längst ned, undantag för 
diamantformen är länderna i Skandinavien samt Japan. (Kotler et al., 2002) 
 
Vissa klassystem spelar större roll då det gäller påverkan på köpbeteende än andra. I länderna 
som tillhör västvärlden tenderar människorna i de lägre klasserna att visa ett köpbeteende som 
efterliknar det i de högre klasserna. Men i de länderna som använder sig av kastsystemen så 
tenderar människorna att acceptera sin roll och köpbeteendet är starkt länkad till vilken social 
klass man tillhör. Överklassen i nästan alla samhällen är mer lika varandra än de är lika de 
andra klasserna i det egna samhället. När de köper produkter inkluderat mat, kläder, 
hushållsapparater och personliga hygien produkter så gör de dessa valen mer oberoende på sin 
sociala klass än de personer som befinner sig i lägre sociala klasser. Den här tendensen gäller 
lyxmärken så som Mercedes, Rolex, Versace och Remy Martin. Personerna i de lägre sociala 
klasserna är mer bundna till sin kultur, men yngre personer från alla klasser är mindre 
beroende av de olika klasserna när det gäller ungdomsmärken så som Nike, Coca-Cola och 
Swatch. (Kotler et al., 2002) 
 
Personer som tillhör olika sociala klasser tenderar till att visa upp olika mönster i hur de söker 
information, hur de processar informationen och vilka beslut de sedan tar baserat på 
informationen de har. Olika klasser har alltså olika mönster i sitt beteende inom detta område. 
Detta får till följd att social klass fäster olika vikt vid vilka faktorer som prioriteras och 
uppmärksammas vid en utvärderingsprocess. Ett exempel är att högre klass ser på 
varumärkeslojalitet och upplevd risk på annat sätt än lägre klasser. Det får till följd att 
utvärderingen av varumärkesnamn, hållbarhet och tillförlitlighet skiljer sig åt. (Williams, 
2002) 

3.2.2 Sociala faktorer 
 
Konsumenternas beteende är också influerat av de sociala faktorerna, så som konsumenternas 
umgängeskrets, familj och deras sociala roll samt status. Dessa faktorer påverkar hur 
konsumenterna reagerar och beter sig. (Kotler et al., 2002) 
 
Den symboliska betydelsen hos varumärket definieras av den grupp av människor som 
använder det och varierar även beroende på i vilken social miljö det används. Varumärken 
fungerar dessutom som ett stöd i de många sociala roller vi har. De är viktiga för att de hjälper 
att etablera kontakten när man söker sig till nya grupper som man vill vara en del av. (De 
Chernatony & McDonald, 2003) 

3.2.2.1 Grupper 
 
Enligt Kotler finns grupper som olika personer tillhör och som influerar en persons beteende 
extra mycket, dessa kallas medlemsgrupper. Sedan finns det en rad andra grupper som en 
person tillhör och som influerar personers beteende. Det finns primära grupper, dessa grupper 
karaktäriseras av informell kontakt så som familjen, vänner, grannar och medarbetare. 
Sekundära grupper är lite mer formella och som personerna har mindre kontakt med men som 
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ändå påverkar en persons beteende och de kan vara religiösa samfund och olika sorters 
klubbar. (Kotler et al., 2002) 
 
Referensgrupper fungerar lite annorlunda. Dessa kan antingen vara ansikte mot ansikte eller 
fungera som en indirekt måttstock och förebild. Referensgrupper som en person inte tillhör 
påverkar oftast personer mer, dessa påverka deras attityder och beteende. När en ung fotbolls 
spelare ser David Beckham eller ungdomar ser kändisar som Britney Spears vill de gärna 
tillhöra samma grupp som de, detta kallas aspirantgrupper. Personer identifierar sig med dessa 
stjärnor och beter sig likadant. (Kotler et al., 2002) 
 
När konsumenten interagerar med andra människor ute i samhället så lär han sig den 
symboliska betydelsen av varumärken utifrån de reaktioner han får. Konsumtion av 
varumärken handlar om kommunikation mellan människor. Jeans är ett exempel som 
symboliserar ungdomlighet och utstrålar en informell känsla. (De Chernatony & McDonald, 
2003) 
 
Den symboliska betydelse av ett varumärke varierar inte bara beroende på vad företaget 
bakom varumärket kommunicerar utan även beroende på vilken grupp av människor som 
konsumenten umgås och interagerar med. Konsumenten kommer att påverkas av åsikterna i 
gruppen. För att få vara del av en social grupp så behöver konsumenten inte bara ta till sig 
gruppens attityder och åsikter utan även visa upp dessa tillbaka bland annat genom att 
använda rätt sorts varumärken. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.2.2.2 Familj 
 
Här kan man tala om två olika familjer, föräldrar och den egna familjen så som fru och barn. 
Beroende på hur nära förhållande man har till sina föräldrar så kommer de påverka besluten 
mer eller mindre. I vissa länder lever barnen ihop med föräldrarna långt in i det vuxna livet 
och det deras föräldrar kommer påverkar i hög grad. Inom den egna familjen är det främst 
makan eller maken som tar beslut men även barnen har ett inflytande på köpprocessen.    
Traditionellt är det frun som sköter de flesta inköpen av matvaror medan mannen beslutar i 
frågor som rör till exempel bilar. Rollerna håller på att suddas ut mer och mer och även här 
syns det att det beror på vilken kultur och bakgrund konsumenterna kommer ifrån. En stor del 
av besluten inom den egna familjen kommer dock att tas gemensamt. (Kotler et al., 2002) 
 
Familjen ses som en viktig beslutsfattarenhet, det gäller särskilt för den typ av familjeband 
som innebär att man lever under ett tak i ett hushåll . När familjen beskrivs i ett 
beslutsfattarperspektiv så ser man att personerna i familjen påverkar varandras beteende och i 
förlängningen påverkar beslutsfattandet i inköpsprocesser. Familjen är en dynamisk situation 
där det interageras mellan människor. Det finns ett inbördes beroende mellan parterna och 
strukturen kan definieras utifrån två dimensioner, makt och sammanhållning. Alla parter inom 
familjen har sina egna önskemål och utövar makt för att få sin vilja igenom i beslutsprocesser. 
För att behålla en hög sammanhållning krävs att besluten som fattas inte är av enbart egoistisk 
natur. Många beslut görs istället tillsammans i samförstånd. (Ndubisi & Koo, 2005) 

3.2.2.3 Roller och status 
 
En person tillhör många olika grupper, till exempel familj, vänner, organisationer och 
klubbar. En person kan vara dotter i en grupp men chef i en annan grupp och det avgör 
givetvis vilken typ av inflytande som kan utövas. Med varje roll kommer även en viss status. 
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Utifrån den så förväntas personen välja produkter och varumärken som reflekterar vad man är 
och vad står för. Status kan till exempel synas genom klädvalet. (Kotler et al., 2002) 

3.2.3 Personliga faktorer 
 
Wanger (2002) skriver att det finns flera sätt att förklara olikheter mellan människor. 
Konsumenterna skiljer sig åt med avseende på: 
 

• Hur stort behov de har av att andra ska gilla de produkter de använder. 
• Hur stort stimulansbehov de har 
• Hur stor tolerans för osäkerhet de har 
• Hur stor tillgång på pengar de har 
• Hur stor tillgång på tid de har 
• Hur stor tillgång på kunskap de har 

(Wanger, 2002, s.50)  
 
Kotler et al. skriver att en konsuments beslut påverkas av personliga faktorer som ålder, var 
man befinner sig i livscykeln, yrke, ekonomisk situation, livsstil, personlighet och självbild. 
(Kotler et al., 2002) 

3.2.3.1 Ålder och livscykelstadie 
 
Människor förändras med tiden. Smaken förändras och det man tyckte om inom exempelvis 
mat och kläder tidigare i livet kan ersättas med annat, med åldern så förändras de preferenser 
människan har. Livscykeln kan vara baserad på hur människan utvecklas i sin 
familjesammansättning, först som sambo, sen lever med sina barn och så vidare. Livscykeln 
kan även vara baserad på psykologiska faktorer. Hur tillfredställd man är inom ett visst 
område kan variera med tiden, behoven kommer och går och nya uppstår. (Kotler et al., 2002) 

3.2.3.2 Yrke 
 
En människas yrke kommer att påverka vilka varor och tjänster som konsumeras. En snickare 
köper slitstarka kläder och en kontorsanställd köper mer skjortor och snygga byxor. (Kotler et 
al., 2002) 

3.2.3.3 Ekonomisk situation 
 
Den ekonomiska situationen präglar i hög grad vad en konsument kan och inte kan köpa. 
Även om konsumenten vill ha och anser sig behöva dyraste kameran så kanske inte 
möjligheten finns på grund ut av ekonomiska restriktioner. Marknadsförare av 
inkomstberoende varor måste hålla koll på inkomsten, hur mycket sparat kapital den 
potentielle kunden har och andra ekonomiska faktorer som kommer att påverka hög och 
lågkonjunktur. (Kotler et al., 2002) 

3.2.3.4 Livsstil  
 
Produkter är byggstenar för att förklara begreppet livsstil. Det går att definiera en konsuments 
livsstil genom att se till dennes konsumtionsmönster därför går det att vända på synsättet och 
använda livsstil som en faktor för arbetet med marknadssegmentering. Konsumenter som kan 
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beskrivas utifrån samma demografiska egenskaper kan skilja sig åt på det psykografiska 
planet. För företag erbjuds ett marknadsföringstillfälle genom att segmentera utifrån 
personliga egenskaper hos konsumenten där livsstil är ett exempel på detta. (Lin, 2002) 
 
Även de personer som har samma bakgrund kulturellt och socialt kan ha väldigt olika livsstil. 
En människas livsstil kan närmast beskrivas som det levnadsmönster som denne visar upp 
genom aktiviteter, intressen och åsikter. Livsstilen är något utöver social klass och 
personlighet. Genom att kartlägga livsstilen försöker marknadsförare kategorisera in 
potentiella konsumenter i olika grupper. Vad driver deras behov och hur är deras 
grundläggande natur är något man vill ha svar på. Är det frågan om en traditionalist som vill 
bevara allt som det är eller är det en materialist som bara vill ha mer. Är det en individualist 
eller tvärt om. Rationalisten, trendsättaren, njutaren och den hemkära är andra kategorier av 
människor som försöker beskriva konsumentens livsstil. (Kotler et al., 2002) 

3.2.3.5 Personlighet och självbild 
 
Personlighet och självbild är givetvis ett djupgående ämne som kan vara svårt att beskriva. 
Kotler et al skriver att personligheten ofta beskrivs utifrån egenskaper som självförtroende, 
dominans, socialt behov, självstyrande, försvarsställning, anpassningsförmåga och 
aggressivitet. Konsumenten kan utifrån den bild de har av sig själva försöka återspegla bilden 
i de varor och varumärken han eller hon köper. (Kotler et al., 2002) 
 
De egenskaper som kan tillskrivas en produkt stämmer överens med konsumenters 
personlighet. De slutsatser som kan dras om en produkts egenskaper är kopplade till 
varumärkesvärde (brand equity), vilket hänvisar till viss del vad en konsument värderar, anser 
är bra och unikt med varumärket. Precis som med livsstil kan personligheten användas för att 
gruppera ihop konsumenter i mindre segment där de har likartade konsumtionsmönster och 
preferenser. (Lin, 2002) 
 
Ett välkänt faktum är att konsumentprodukter har en signifikans som sträcker sig långt längre 
än till deras användbarhet, funktion och kommersiella värde. Konsumenter konsumerar inte 
produkter på grund av deras materiella användbarhet utan konsumerar den symboliska 
betydelsen som speglar deras egen bild. Trots att produkter som konsumeras inte bara är 
”buntar av attribut som skriker särskilda fördelar” utan de är kapabla av signifikanta 
symboliska värden för konsumenten. Detta konstaterades i en studie gjord av Bhat och Reddy 
vilka rapporterade att varumärken har både funktionella som symboliska värden för 
konsumenten. Det symboliska värdet som är fäst till varumärken kommuniceras ofta genom 
användande och konsumerande av varumärket. Det svåra för en produktchef är att se vilka 
värden konsumenterna uppfattar hos varumärkena. Varumärkessymbolism är beroende av det 
upplevda varumärket och konsumenters självbild. (Bhat & Reddy, 1998) 
 
Enligt Jamal och Goodes undersökning kom de fram till att konsumenter föredrar varumärken 
vars varumärkesbild överrensstämmer med deras egen självbild. Undersökningen visar även 
att konsumenter föredrar ett varumärke på grund av dess symboliska värden framför dess 
funktionella kvaliteter. (Jamal & Goodes, 2001) 
 
Att välja ett varumärke är en process där konsumenten försöker matcha vad varumärket står 
för mot den bild han har av sig själv. Med den utgångspunkten kan man förutsätta att 
konsumentens personlighet återspeglas i hans användande av olika varumärken. Konsumenten 
har en bild av sig själv och de tar sina varumärkesbeslut utifrån om det aktuella varumärkets 
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image överensstämmer med självbilden. Varumärket kommer bara att köpas om det förstärker 
uppfattningen som konsumenten har om sig själv. Varumärket är ett sätt att uttrycka sig. (De 
Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Ur marknadsföringshänseende så kan det vara intressant att dela in självbilden i den verkliga 
självbilden, så som konsumenten ser sig, och den ideella självbilden, den bild som 
konsumenten vill uppnå eller identifierar sig med. När konsumenten köper ett visst varumärke 
och får positiv respons från omgivningen så förstärks självbilden och man blir mer positivt 
inställd till det aktuella varumärket. Flertalet studier stödjer teorin att konsumenten ser sig 
själv på samma sätt som imagen som varumärket de köper utstrålar. Självbilden säger alltså 
något om hur konsumenten kan tänkas handla i en köpsituation där han väljer mellan ett antal 
varumärken. Vilken typ av självbild som mest kommer att påverka köpet är beroende av 
vilken typ av produktkategori det handlar om. För typiska image- och skrytprodukter 
förväntas den ideella bilden påverka mest medan för privat konsumtion blir den verkliga 
självbilden mest tongivande i köpbeslutet. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Situationsberoende självbild är ett begrepp är värt att nämna. Det ölmärke som en person 
köper när han sitter hemma och dricker är inte nödvändigtvis den samma som när han dricker 
öl med arbetskamraterna. Den situationsberoende självbilden är en stark indikator för vilket 
varumärke som kommer att väljas. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.2.4 Psykologiska faktorer 
 
En konsuments inköp påverkas av fyra viktiga psykologiska faktorer: Motivation, 
uppfattningsförmåga, inlärningsförmåga samt åsikter och attityder. (Kotler et al., 2002) 

3.2.4.1 Motivation 
 
Motivation eller drivkraft är något som alla har i någon utsträckning. Vissa motiv agerar 
människan på medan andra inte är tillräckligt starka och kan därför undertryckas. Maslow 
beskrev hur behov kan delas upp enligt en viss prioritetsordning som han kallade hierarki eller 
trappa. I botten finns fysiologiska behov som att skaffa mat när man är hungrig. Det Maslow 
försökte förklara var varför vissa personer försökte tillgodose vissa behov i vissa situationer. 
Det han kom fram till var att för att gå vidare till nästa steg i behovshierarkin behöver en 
människa först tillgodo se de underliggande behoven. Ur ett psykologiskt perspektiv så 
kommer behov en bit upp i hierarkin att vara mest aktuella, behovet av tillhörighet, 
uppskattning och erkännande. (Kotler et al., 2002) 
 
Maslows behovshierarki med samtliga nivåer (listade i ordning från understa till översta 
nivån): 
 

• Fysiologiska behov 
• Säkerhet 
• Tillhörighet 
• Status/självkänsla 
• Självförverkligande 

 
Exempel på behov för dessa nivåer i hierarkin är: 
 

• Behovet av sömn 
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• Behovet av säkerhet i form av god hälsa eller anställningstrygghet 
• Vänskap 
• Att få uppskattning och erkännande 
• Att ta vara på sina egenskaper och intressen och göra det mesta av dessa, samt växa 

som människa. 
(Maslow, 1970) 

3.2.4.2 Situationsuppfattning 
 
En motiverad person är redo att agera. Hur handlingen utfaller kommer att bero på hur 
personen ser på situationen. Två personer med samma motivation och behov kan agera olika 
beroende på att de ser saken på olika sätt. Som exempel kan nämnas att en säljperson som 
anses pratig och påtryckande kan ses som påläst och övertygande av någon annan, och 
resultatet blir att den ene konsumenten köper varan medan den andre går därifrån utan att 
köpa något. Att vi ser saker så olika beror på vi är alla individer som tar till oss, tolkar och 
sorterar information på olika sätt. (Kotler et al., 2002) 
 
Selektiv uppmärksamhet är en faktor som kommer påverkar hur vi uppfattar vår omgivning. 
Den selektiva uppmärksamheten innebär att vi bara tar till oss en bråkdel av alla stimuli som 
finns omkring oss. Det allra mesta av informationen kommer aldrig hamna i vårat 
medvetande. (Kotler et al., 2002) 
 
Selektiv förvrängning är en annan faktor. Även om vi noterar ett stimuli i vår omvärld så är 
det långt ifrån säkert att det kommer att tolkas så som avsändaren av budskapet hade tänkt sig. 
Förvrängningen av budskapet beror på de förutfattade meningar som konsumenten har. Till 
exempel om en försäljare visar en produkt och nämner ett antal för- och nackdelar så kommer 
den konsument som är positivt inställd till produkten på förhand att ta till sig fördelarna och 
vara mer mottaglig för den typ av information. Det negativa kommer att bagatelliseras eller 
ignoreras. Människan tenderar att tolka information så att det ska stödja de åsikter man redan 
har. (Kotler et al., 2002) 
 
En tredje faktor är selektivt minne. Människan tenderar till att glömma det mesta de lär sig. På 
samma sätt som i stycket ovan så kommer information som stödjer de åsikter som redan finns 
att ha större chans att stanna kvar i minnet medan motsägande information löper en större risk 
att glömmas bort. (Kotler et al., 2002) 

3.2.4.3 Inlärning 
 
Inlärning är ett begrepp som betyder förändring i en individs beteende beroende på erfarenhet. 
Enligt traditionell inlärningsteori så är det mesta av människan beteende inlärt. Inlärning är 
också nära sammanknippat med belöning. Resultatet av vårt agerande kommer att prägla hur 
vi agerar i framtida situationer. Om en konsument köper en Canon kamera och är nöjd med 
produkten så ökar sannolikheten att denne konsument i en framtida situation kommer att köpa 
en Canon-produkt även om det då rör sig om en kikare. Man kan säga att konsumenten 
generaliserar sin respons på ett tidigare stimuli. Motsatsen till generalisering är 
diskriminering, i det senare fallet har konsumenten lärt sig identifiera skillnaderna mellan två 
olika produkter och kan anpassa sin respons i linje med detta. (Kotler et al., 2002) 
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Solomon beskriver inlärning som en permanent förändring i vårt beteende som orsakas av vår 
erfarenhet. Han menar även att det inte behöver vara samma persons erfarenhet, vi kan lära 
oss genom att studera andra vilken effekt en speciell händelse har på dem. (Solomon, 1996) 
 
Inlärning är en följd våra egenskaper att minnas och förmågan att komma ihåg de olika 
sakerna vi minns. Vi kan minnas information som vilket varumärke eller service vi har använt 
tidigare, egenskaperna av dessa produkter; hur, var, när och varför vi köpte dem. Deras pris 
och hur, var när och varför vi använde dem och om vi tyckte om dem eller inte. Vårt minne 
och vår förmåga att komma ihåg den här sortens information beror på vår motivation, vår 
förmåga och tillfället att hantera den informationen som vi har blivit utsatta för. (Hoyer & 
Mclnnis, 2001) 

3.2.4.4 Åsikter och attityder 
 
Genom inlärning och att göra saker så skaffar sig människor sina åsikter och attityder. Dessa 
kommer i sin tur att påverka köpbeteendet. En åsikt är beskrivande tanke som en person har 
om något. En konsument kan ha åsikten att Canon kameror tar väldigt bra bilder. Alla åsikter 
behöver nödvändigtvis inte vara baserade på fakta. Åsikterna kan vara baserade på riktig 
kunskap, uppfattningar, tro och kan bära på en emotionell laddning likväl som det inte 
behöver göra det. (Kotler et al., 2002) 
 
Attityd är en persons benägenhet att bete sig på ett konsekvent sätt, positivt eller negativt 
gentemot ett givet objekt. En persons attityd påverkar sättet denne tänker, känner och beter sig 
till vissa aspekter i sin miljö så som till återförsäljare, tv-program och produkter. Attityder 
fungerar på fyra sätt för en individ: 
 

• Kunskapsfunktion. Vissa attityder fungerar så att de organiserar en persons åsikter om 
objekt och aktiviteter så som varumärken och shopping. Till exempel så kan en person 
ha attityden att alla olika sorters cola-läsk smakar samma, då skulle förmodligen den 
här konsumenten köpa den billigaste. 

 
• Uttrycka ens värderingar. Andra attityder är av den karaktären att de skall uttrycka en 

individs centrala värderingar och självbild. De konsumenter som värnar om naturen 
och miljön kommer utveckla sina attityder gentemot varumärken och produkter som 
stödjer hennes värderingar. 

 
• Ändamålsenlig funktion. Om produkterna håller vad de lovar och fungerar på det 

sättet som konsumenten hade förväntat sig kommer attityden att vara positiv till den 
aktuella produkten och varumärket. Fungerar inte produkten/varumärket som 
konsumenten hade tänkt sig blir det motsatt effekt. 

 
• Ego defensiv funktion. Människor formar och använder sina attityder till att försvara 

deras egos och självbild mot olika sorters hot. Till exempel kan män som är osäkra på 
sin maskulinitet favorisera maskulina och macho produkter framför mindre macho 
produkter.  

(Hawkins, Best & Coney, 2003) 
 
Attityden beskriver en persons mer stabila känslor för och utvärderingar av en idé eller ett 
objekt. Attityder sätter människor i en sinnesstämning där de tycker om eller ogillar saker, 
och närmar sig eller distanserar sig gentemot dessa. Exempel på attityder är ”Köp bara det 
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bästa” eller Japanerna gör de bästa produkterna i världen”. Attityder är svåra att påverka då 
dessa passar in i ett mönster och för att ändra en attityd så kan det krävas att flera andra ändras 
samtidigt. (Kotler et al., 2002) 

3.2.5 Reklamens påverkan 
 
Uppfattning är processen när en person får en klar bild om omgivningen och tolkar detta med 
hjälp av sin referensram. Detta är också mekanismen varför information – ett specifikt 
budskap – blir mottaget, identifierat, tolkat, och lagrat. Detta leder till att en person kommer 
ihåg budskapet. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Våran syn på världen är specifik för enbart en själv, vi tolkar inte informationen likadant även 
fast informationen/budskapet är presenterat under exakt samma förhållanden. Om vi 
bestämmer oss för att köpa en ny bil, kommer vi att vara mer mottagliga för bilreklam än 
andra sorters reklam. Men den här nya informationen måste och kommer att läggas till i vår 
referensram. Författarna nämner som exempel två stycken personer som är på jakt efter en ny 
bil, den ena utav dem är ett Ford fan och den andra BMW fan. Dom här båda kommer att 
identifiera de båda tillverkarnas reklamer helt olika. De kommer att behandla informationen 
annorlunda som en funktion av deras referensram. Ford fanet kommer inte att bry sig mycket 
om BMW reklamen, men å andra sidan kommer han eller hon att vara mer mottaglig till 
informationen från Ford. Om den här informationen presenterar nyheter kommer dessa att 
läggas till personens totala uppfattning om varumärket. Men om budskapet inte stämmer 
överens med personens uppfattning om varumärket kommer informationen blockeras och 
läggs inte till i referensramen. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Ett känt exempel på detta fenomen är en bild från New Yorks tunnelbana. Där det är en vit 
man som hotar en mörk man med kniv, när fotot visas för vita beskriver en del bilden som att 
den mörka mannen hotar den vita. Detta bevisar att det existerar en tidigare mental struktur, 
en föreställning om världen som vägrar utmanas av ny information. Information som 
motsäger det man själv tycker blir oftast filtrerad, nekad och förbisedd. Man ser helt enkelt 
inte reklamen/budskapet. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Det här fenomenet heter kognitiv dissonans och förklarar att det är meningslöst att göra 
reklam som motsäger sig konsumenternas mentala bild, referens ram. (Chavalier & 
Mazzalovo, 2004) 
 
Många säger att ”Jag kommer inte att springa och köpa den produkten tack vare reklamen”. 
Den frasen är vanligt förekommande vid marknadsundersökningar när personer får svara på 
frågan hur de reagerar på reklam, speciellt när det gäller image reklam. Konsumenter (vi alla) 
tror inte reklamen fungerar och att företagen kastar sina pengar i sjön när vi inte springer och 
köper produkten direkt efter reklamen, men de tänker aldrig på alla de andra sätt som reklam 
påverkar oss för det märker vi inte själva. Detta gäller speciellt vid låg engagemangs köp och 
image produkter. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Hur påverkar reklamen oss, vårat undermedvetna att välja eller favorisera ett varumärke så 
pass mycket att vi bestämmer oss för att välja de ena framför det andra. Speciellt när det 
gäller lågengagemangsköp så är produkterna väldigt lika varandra, vi väger dem på en våg i 
vårat medvetande och minsta lilla favör för det ena varumärket leder till att vågen tippar över. 
(Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
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Det enda som påverkar oss direkt och ger oss en aha-upplevelse är nyheter, dvs. nya produkter 
eller nya egenskaper på en produkt. Men all den andra reklamen som vi har sett minst hundra 
gånger, varför sänds den fortfarande? Sutherland och Sylvester (2000) menar att det är just de 
här små sakerna som påverkar vårt undermedvetna. Många bäckar små. Det är de här små 
sakerna som påverkar oss över tiden som gör att vi favoriserar vissa varumärken. Man ser inte 
hur barn växer och utvecklas när man är med dem hela tiden, eller under ett dygn, men på ett 
par år kan man märka stor skillnad. Det samma menar författarna att det är med reklamens 
påverkan på oss konsumenter. (Sutherland & Sylvester, 2000) 
 
Sutherland och Sylvester (2000) menar att det är det små vikterna på våra mentala vågar som 
gör att det tippar över till favör för ett visst varumärke, fjädrarna är inget vi tänker på men 
påverkar oss i valet av produkter.  
 

• Repetition, repeterar man en företagets kommunikation över en lång tid så leder varje 
liten fjäder till en större vikt så småningom och kan vara betydelsen av att man väljer 
ett visst varumärke. 

• Om en konsument inte testar det som sägs i reklamen och tar reda på om det är sant 
eller inte kan detta över tid leda till att man uppfattar reklamen som sanning och vårat 
undermedvetna uppfattar reklamen som sanning. 

• Detta gäller speciellt lågengagemangsköp, eftersom det egentligen inte spelar någon 
roll vilket varumärke vi köper. (Sutherland & Sylvester, 2000) 

 
När det gäller högengagemangsköp är vi mer försiktiga med vad vi stoppar i vågen, vi 
tenderar till att tänka på hur mycket vikt som varje egenskap hos olika varumärken ska väga. 
Hur mycket extra det får kosta med extra egenskaper. Vid högengagemangsköp kan 
egenskaperna vara både positiva och negativa, till exempel när det gäller en bil så kan en liten 
bil ha sina fördelar men de negativa aspekterna är större. (Sutherland & Sylvester, 2000) 
 
Högengagemangsköp skiljer sig mycket från lågengagemangsköpen, konsumenten tenderar 
till att söka upp mer information. De hör sig för med experter, vänner, word of mouth samt 
reklam. Men reklamen spelar inte lika stor roll vid köpbeslutet som det gör vid 
lågengagemangsbeslut. (Sutherland & Sylvester, 2000) 
 
Produkterna och de olika varumärkena tenderar till att skilja sig mer från varandra än vid 
lågengagemangsköp, så reklam har inte så stor betydelse i köpbeslutet, men spelar en annan 
viktig roll enligt författarna. Nämligen att när vi väljer mellan olika varumärken har vi en lista 
i huvudet som vi väljer ifrån, är inte varumärket med på den listan finns det inte en chans att 
konsumenten väljer det. Det finns till exempel en mängd olika bilmärken, och ännu mer 
modeller att välja från. Konsumenten kan inte ha alla i åtanke när denna ska köpa ny bil, det 
är här reklamen spelar roll. Konsumenten ser det den vill se, tar åt sig reklam från de företag 
som kan tänkas ha något intressant att erbjuda när konsumenten är ute efter något speciellt, till 
exempel vid bilköp. (Sutherland & Sylvester, 2000) 

3.3 Konsumentens beslutsprocess 
 
Kotler et al beskriver den modell som de kallar konsumentens beslutsprocess. Den består utav 
fem steg. Dessa är behovsuppkomst, informationssökning, utvärdering av alternativ, 
köpbeslut och till sist efterköpsbeteende. Modellen vill göra gällande att konsumenten går 
igenom alla dessa steg vid ett inköp men vid mer rutinartade inköp kan det hända att 
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konsumenten hoppar över ett eller flera steg. Det kan även hända att stegen byter plats. 
(Kotler et al., 2002) 
 
Två faktorer är extra användbara för att förklara konsumentens köpbeteende. Det handlar om 
att förstå de bakomliggande faktorerna till ett köp där konsumenten väljer en vara framför en 
annan. För att göra detta måste man förstå hur köparen bearbetar information i sin hjärna. Det 
finns enligt De Chernatony och McDonald ett par faktorer som påverkar hur konsumenten tar 
sina beslut. 
 

• Hur konsumenten upplever att olika märken särskiljer sig från varandra.  
• Hur hög grad av engagemang konsumenten har vid köpet av den aktuella varan 

 
Utifrån dessa faktorer kan man sedan skapa en fyrfälts-matris (se figur A nedan). På den ena 
axeln finner man upplevelsen av skillnad mellan olika märken. Betydande skillnader mellan 
olika märken alternativt små skillnader mellan olika märken. På den andra axeln finner man 
lågt engagemang alternativt högt engagemang från konsumentens sida i den aktuella 
köpprocessen. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Typiska exempel på köp som innebär en hög grad av engagemang är dyra inköp som påverkar 
ekonomin i stor utsträckning, det blir därför viktigt för konsumenten att välja rätt produkt eller 
varumärke med konsekvensen att konsumenten lägger ner mer av sin tid och sitt engagemang 
på att identifiera den mest lämpade produkten. Köp som i allmänhet bedöms som viktiga eller 
prioriterade kan också vara högengagemangsköp, till exempel något som intresserar 
användaren som hobbyutrustning. För den som spelar tennis mer än för motionens skull 
kommer valet av racket med stor sannolikhet vara av typen högengagemang. (De Chernatony 
& McDonald, 2003) 
 
 
 

 
Extended problem solving (utökad problemlösning) är en typ av beslutsprocess som ofta 
förekommer vid dyra inköp. Konsumenten ser köpet som något som medför en viss risk på 
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Figur A (De Chernatony & McDonald, 2003, s.71) 
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grund utav dess komplexa natur som i fallet med de flesta elektronikvaror eller bilar där 
konsumenten har svårt att få en bra överblick över alla faktorer som utgör kärnan i ett 
produkterbjudande. Är köpet inte komplext så kan det även innebära utökad problemlösning 
när köpet innebär något som ska spegla konsumentens självbild, exempelvis kläder och 
smycken. Den här typen av beslutsprocess är kännetecknad av att konsumenten aktivt söker 
information för att kunna utvärdera de alternativ som finns. (De Chernatony & McDonald, 
2003) 
 
När konsumenten har en hög grad av engagemang i en köpprocess där skillnaderna mellan de 
olika varumärkena ses som stora så söker konsumenten aktivt efter information. Som 
marknadsförare finns möjligheten att presentera i detalj de fördelar som det egna varumärket 
erbjuder eftersom mottagaren kommer att vara mottaglig för ett mer invecklat budskap när 
denne söker efter liknande varor. Författaren skriver även att det är viktigt att framhäva sina 
unika fördelar som varumärke. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
När skillnaden mellan olika varumärken upplevs som små men köpet ändå innebär en hög 
grad av engagemang från konsumenten så pratar man om dissonansreducerande köp. 
Konsumenten upplever att det är ingen eller väldigt liten skillnad mellan varumärkena och 
ställs därmed inför ett dilemma när han inte kan identifiera några särskild fördelar eller unika 
egenskaper. Köpet kommer därför med stor sannolikhet baseras på andra faktorer, exempelvis 
råd från vänner eller försäljare. Efter köpet kan konsumenten känna en osäkerhet över sitt 
köp, särskilt om motstridig information som pekar på att köpet inte var rätt når honom. Det 
mentala tillstånd som uppkommer hos konsumenten kallas efterköpsdissonans. För att 
minimera dessa osäkerhetskänslor kan konsumenten försöka ignorera den motstridiga 
informationen och selektivt välja ut den information som istället bekräftar att köpet var bra.  
Från marknadsförarens synvinkel så innebär det att man bör koncentrera sig på att försäkra 
kunden om att han tagit rätt beslut efter inköpet, detta är även bra för att förbättra 
kundlojaliteten. Nära tillfället för inköp, till exempel i butiken, är det på sin plats med 
promotionmaterial. Förpackningen och hyllplacering kommer vara faktorer som i sista stund 
kan förändra preferensen hos konsumenten och de blir därför av stor vikt. (De Chernatony & 
McDonald, 2003) 
 
När skillnaden mellan varumärkena är små och konsumenten visar ett lågt engagemang inför 
köpet så pratar författarna om begränsad problemlösning. Eftersom konsumenten inte är 
intresserad av att aktivt söka information inför köpet så är den information de faktiskt tagit del 
av passiv natur, till exempel tv-reklam. Reklamen ska vara enkelt utformad, visa upp ett 
begränsat antal fördelar med varumärket och den måste visas regelbundet. Kostnaden för 
informationsökning och utvärdering får inte vara hög i det här fallet, det behövs väldigt lite 
för att kostnaden ska överväga fördelarna man erhåller med produkten. Konsumentens 
beteende ändras inte av den reklam som används för varor i kategorin begränsad 
problemlösning, det är mer på ett undermedvetet plan som konsumenten kan påverkas. Det är 
först när konsumenten ’triggas’ att göra ett köp som reklamen får sin effekt, ett bra exempel är 
när denne ser varan på hyllan i affären vid tidpunkten för inköpet. Till skillnad mot utökad 
problemlösning så finns ingen större lojalitet mot varumärket i den här kategorin. Att köpa 
’rätt’ märke är inte av central betydelse för konsumenten och att få denna att byta mellan 
märken kan vara relativt enkelt med tillfälliga erbjudanden och promotionmaterial. 
Lågengagemangsköp innebär att konsumenten visar upp ett variationssökande beteende. (De 
Chernatony & McDonald, 2003) 
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Det sista fältet från fyrfältsmatrisen beskriver tendens till begränsad problemlösning och kan 
beskrivas som ett lågengagemangsköp där skillnaderna mellan varumärken upplevs som stora. 
Eftersom det rör sig om ett lågengagemangsköp så finner konsumenten inte motivationen att 
utföra en större informationssökning. Urvalsprocessen är mycket lik den som beskrivs för 
begränsad problemlösning. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.3.1 Behovsuppkomst 
 
Varje konsuments beteende kan grupperas i olika kategorier utifrån hur deras behov ser ut. 
Konsumenterna är olika, de handlar inte utifrån samma motiv eller söker inte information på 
samma sätt, detta faktum erbjuder aktörerna på en marknad olika sätt att tjäna pengar. Det 
viktiga är att inse att det som inte fungerar på en person kan mycket väl fungera på någon 
annan. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Behovsuppkomsten är den första delen i köpprocessen enligt Kotler et al. Köparen känner 
igen ett problem eller ett behov. Köparen känner då en skillnad i hur denne känner sig just nu 
och hur den önskar att den kände sig. Ett behov kan komma från ett internt stimuli så som 
hunger och törst. Från tidigare erfarenhet, så vet köparen hur hon skall hantera behovet och är 
motiverad att försöka tillfredsställa behovet. Men behov kan även komma av externa stimuli. 
Till exempel så går köparen förbi ett bageri och känner doften av nybakat bröd och blir 
hungrig, ser sin grannes nya bil eller ser en reklam om en resa till Karibien. (Kotler et.al.) 
 
För att förstå hur kunder utvärderar produkterna på marknaden och dess egenskaper så 
behöver man förstå vilka bakomliggande behov som finns. Behöver man ett hål i väggen så 
kan det finnas en rad produkter som löser detta behov, en såg eller en borrmaskin till exempel. 
Behoven kan uppstå på olika nivå. Med det menar författaren att det finns grundläggande 
behov och det finns högre stående behov. Grundläggande behovsområden kan vara önskan att 
förändra den fysiska världen, förändra känsloläget eller förändra relationen till andra 
människor. En produkt kan tillgodose ett eller flera områden. Förklaringen till att det finns 
väldigt många sorter av en produkt ligger i att alla inte köper produkten av samma orsaker. 
Man kan köpa en tandkräm för att få vitare tänder, för att få mindre antal hål, för att få bättre 
andedräkt och det finns de som väljer sin tandkräm enbart baserat på priset. (Wanger, 2002) 

3.3.1.1 Konsumentens olika behov 
 
Beslutsprocessen börjar med att konsumenten identifierar ett problem och ett behov uppstår. 
Beroende på behovets egenskaper som hur bråttom det är att tillfredställa det samt hur mycket 
tid konsumenten har tillänglig och hur mycket pengar denne har för tillfället så kan det 
efterföljande scenariot variera. När konsumenten kommit till insikten att ett behov finns kan 
han aktivt börja söka information och försöka hitta en vara som tillfredställer behovet 
alternativt så bedöms inte problemet som kritiskt att åtgärda omgående. Konsumenten 
kommer då i det senare fallet bli mer mottaglig för den reklam som når honom inom det 
område även om han inte aktivt söker upp informationen själv. (De Chernatony & McDonald, 
2003) 
 
Olika varumärken tillfredställer olika behov. Funktionella varumärken fokuserar på tekniska 
detaljer och löser huvudsakligen externt uppkomna behov. Symboliska varumärken som 
Rolex och Mercedes lägger tonvikten på osynliga fördelar och tillfredställer internt uppkomna 
behov som självuppfyllande, grupptillhörighet och identifikation. Experimentella varumärken 
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riktar sig mot upplevelser för sinnet och kognitiv stimulation. Hard Rock Café är ett exempel. 
(De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Konsumentens behovstillstånd kan variera från tillfälle till tillfälle. Det kan vara större 
skillnad på behovet för en konsument vid två tillfällen än det är för två olika konsumenter vid 
samma tillfälle. Konsumenten väljer varumärket utifrån specifika behov vid en specifik 
tidpunkt och en specifik situation. Därför bör man fundera på hur man ser på begreppet 
varumärkeslojalitet. Det är mer realistiskt att se det som att mitt varumärke ingår i en 
uppsättning varumärken som är aktuella för en viss konsument. Konsumenten kommer sen att 
byta mellan varumärkena utifrån den specifika situationen och detta ska inte ses som att 
konsumenten är illojal mot de andra varumärkena. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.3.1.2 Emotionella behov 
 
Bilden av ett varumärke ger konsumenten chansen att skapa en mental bild av vad varumärket 
står för. Ett specifikt varumärke kommer att väljas när det stämmer överens med de 
värderingar, behov och den livsstil som konsumenten representerar. Konsumenten bedömer 
om varumärket kommunicerar rätt saker om dess ägare till omvärlden och om det tilltalar 
ägaren själv. Man kan säga att varumärket försöker tillgodose de emotionella behov som 
konsumenten har. Varumärket ges en personlighet utöver de rent fysiska egenskaperna genom 
att bygga upp något runt omkring som konsumenten kan relatera till. Genom personligheten 
kan konsumenten få ett större förtroende för varumärket och kan lättare bedöma vad 
varumärket står för. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Funktionella skillnader mellan varumärken minskar på grund utav tekniska framsteg, de 
känslomässiga skillnaderna mellan varumärken håller dock längre. Att ha en funktionell 
fördel är en konkurrensfördel idag, medan associationer till vissa värderingar för ett visst 
varumärke är något som har mycket större chans att bli långlivat eftersom det är personligt 
knutna och betyder något för konsumenten, vilket hjälper till att skapa ett varaktigt 
varumärke. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Mervärdet finns bortom ren funktionalitet. Varumärket kan fungera som en social förstärkare. 
Det väljs för man vill tala om något för omgivningen och det ger konsumenten en chans att 
kommunicera vad de själva står för på ett icke-verbalt sätt. Starka varumärken väljs inte bara 
för de kan vara av hög kvalitet utan även för den image de utstrålar. (De Chernatony & 
McDonald, 2003) 

3.3.1.3 Rationella behov 
 
Definitionen av rationell är i det här fallet en noga utförd utvärdering av produkten, med hopp 
om att vara objektiv inför de för och nackdelar som ett köp innebär. Det är inte lätt att 
analysera rationellt beteende för det som kan vara rationellt i en situation kan även vara det i 
nästa även om konsumenten har ändrat sitt beslut. Konsumenten har bara ändrat de grunder 
han tog beslutet på och omvärderat sitt köp. Båda köpen kan ändå ses som rationella. 
(Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Konsumenten är aldrig helt rationell eller helt irrationell. Köpbeteendet under en viss period 
visar ofta på ett utforskande av utbudet. Upplägget är metodiskt, men tolerant. Produkter eller 
varumärken som väljs bort i ett tidigt skede kan senare bli valda i alla fall som en slags 
kompromiss. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
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Du kan lura konsumenten men inte under särskilt lång tid. När rationella aspekter vägs in i 
köpet så kommer det ske en utvärdering. Om konsumenten inte är nöjd så kommer han att 
byta varumärke till nästa gång. (Chavalier & Mazzalovo, 2004) 
 
Wolvén (1994) skriver att konsumentrationalitet är ett komplext fenomen som är svårt att hitta 
enkla svar inom eftersom det försvåras av att det inte finns några klara definitioner av 
begreppet rationalitet. Den mest kända uppfattningen är teorin ”the economic man” (Wolvén, 
1994, s.60) där konsumenten anses ha fullständig kunskap om utbudet, och dessutom kan göra 
en konsekvent rangordning och bedömning av alla alternativ. I praktiken är denna teori förstås 
inte tillämpbar. I stället skriver Wolvén att det rationella köpbeteendet kan karaktäriseras av 
systematik, kalkyleringar, grundlighet och styrs av förnuftiga överväganden. (Wolvén, 1994) 
 
Detta tillsammans med ovanstående definition att objektivitet och noga utförd utvärdering 
sammanfattar bra vad rationalitet handlar om. Motsatsen är det som främst kännetecknas av 
impulser och känslor (emotionella förklaringar). Kriterierna för att bedöma om ett köp är 
rationellt eller ej kan vara subjektiva eller objektiva. Det vill säga konsumentens egen åsikt 
eller en extern bedömning. Köpprocessen ska kunna granska objektivt. Det finns en risk med 
att låta konsumenten själv rationalisera sitt eget beslut och sina inköp. (Wolvén, 1994) 
 
Rational Choice-skolan förklara det rationella beteende som något där individen bland alla 
tillgängliga alternativ väljer det som bäst förverkligar hans mål. Detta sker på basis av den 
information som finns tillgänglig för stunden. (Wolvén, 1994) 

3.3.2 Informationssökning 
 
Sökandet efter information börjar i konsumentens minne. Bedöms den informationen som 
finns där som tillräcklig för att kunna ta ett köpbeslut behöver inte konsumenten gå vidare, 
men oftast så kommer det ske en utökad utvärdering genom att göra en extern sökning i 
butiker, vara uppmärksam på relaterade kampanjer och reklam eller samtala med vänner och 
bekanta. Att konsumenten inte förlitar sig på enbart sitt minne är vanligt vid köp av 
sällanköpsvaror. (De Chernatony & McDonald, 2003) 

3.3.2.1 Intern informationssökning 
 
Saliens kan relateras till medvetenheten kring ett varumärke. I vilken grad kan konsumenten 
komma ihåg och känna igen varumärket i sin egna interna informationssökning som äger rum 
i huvudet. Det bästa för ett varumärke är att vara Top-of-Mind vilket innebär att man är det 
första konsumenten tänker på när ett visst behov eller en varumärkeskategori kommer på tal. 
Saliensen kan kopplas till vilken typ av påminnelser som är nödvändiga för att få 
konsumenten att komma ihåg varumärket. Vissa varumärken är bra på att identifieras helt 
utan hjälp utifrån (konsumenten kommer ihåg det utan påminnelse), andra har nått ett stadium 
där man i alla fall känner igen varumärket när det visas upp. Under begreppet varumärke 
finner man logotypen, varumärkesnamnet, symboler och liknande. (Keller, 2003) 
 
Vi tänker mer på personer och saker som vi tycker om och som är viktiga för oss än saker och 
personer som inte har så stor roll i våra liv. Sutherland och Sylvester definierar saliens som 
sannolikheten att något är i kundens medvetande när som helst. Som marknadsförare kan man 
påverka detta genom repetition. Vi känner alla igen syndromet att gå och nynna på en sång 
eller slogan vi hört, främst jinglar etc. Ett annat sätt att påverka saliensen hos konsumenterna 
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är genom att använda ord och meningar som används och göra dem till företagets, typ Just Do 
It, Always m.m. Dessa är främst på engelska men så fort någon hör just dessa ord tänker de på 
ett varumärke som Nike eller McDonalds. Detta kallar Sutherland och Sylvester ”cueing”. 
Företagen länkar sig samman med dessa ord eller meningar genom repetition och reklam. 
Som om ett svenskt företag skulle försöka med detta borde de ta en mening eller ord som är 
vanligt förekommande i dagliga samtal till exempel Hur mår du? Vad gör du ikväll? eller 
något annat. (Sutherland & Sylvester, 2000) 
 
Företagen måste även ligga rätt till i vår mentala agenda, Volvo behöver inte få konsumenten 
att tänka på bilar när denna ska bestämma vad hon ska äta till lunch. Det är alltså viktigt att få 
till sin ”cue” i rätt kategori, restaurangerna tävlar om vår lunch, Ica om kundernas val av 
dagligvaruhandel. Tänker kunden på potatis skall den tänka King Edward till exempel. 
(Sutherland & Sylvester, 2000) 

3.3.2.2 Extern informationssökning 
 
Av de 11000 reklammeddelanden som man utsätts för dagligen så uppmärksams enbart två 
procent. Som marknadsförare kämpar man alltså emot dessa odds. Det finns tre faktorer eller 
problem, dessa är det kraftiga bruset i kanalerna, att nå en harmoni mellan vad man säger och 
vad konsumenten uppfattar att man säger, samt få till ett tillräckligt kraftigt budskap för att 
konsumenten ska bli övertalad att köpa just min produkt. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Eftersom den aktivt sökande konsumenten kommer att söka upp flera källor så gäller det att 
vara konsekvent i sin marknadsföring över alla kanaler som används, det är även viktigt att nå 
ut till återförsäljarledet och ge korrekt information och stöd till dessa för att skapa en enhetlig 
bild. Återförsäljarledet är viktigt för det är ofta där som konsumenten får sin första kontakt 
med produkten och kommer att ställa frågor. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
En vanligt förekommande modell är Economist’s view (Ekonomens synsätt på 
konsumentbeteende). Denna säger att konsumenten söker information till värdet på 
erbjudandet är större än kostnaden för att införskaffa det, vilket innefattar kostnad 
informationssökande, att leta på återförsäljare osv. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Människan söker nyttomaximering men i verkligheten så måste man stanna betydligt tidigare 
än så. När man når en tillfredställande nivå. Människan har sällan eller aldrig tillgång till 
fullständig information. Även om hon skulle ha det så kommer hon inte kunna ta till vara på 
den fördel som det innebär på grund av att möjligheten att bearbeta en så stor mängd 
information inte finns. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
De Chernatony och McDonald skriver att de arbetar utifrån ett annat utgångsläge där 
konsumenten samlar in, bearbetar och utvärderar en mindre mängd information. Som exempel 
nämner de att när två likartade erbjudanden presenteras för konsumenten så kan det vara små 
saker som avgör vilket av erbjudandena som man väljer att köpa när grunderbjudandet är 
närmast identiskt. Det kan handla om att varumärket känns mer bekant eller att man tillhör en 
kundklubb som ger bonuspoäng hos det ena företaget. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Fasen när konsumenten söker information påverkas utav hur mkt tid som finns tillgänglig, 
tidigare erfarenhet, rekommendationer från vänner och bekanta osv. (De Chernatony & 
McDonald, 2003) 
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3.3.3 Utvärdering av alternativ 
 
Ett exempel på en modell som försöker förklara hur konsumenter agerar i en valsituation är  
The expectancy-value model (förväntan-värde modellen). Modellen utgår från två parametrar 
som konsumenten tar hänsyn till (värderar) innan ett beslut ska tas. Dessa är: 
 

• Sannolikheten att det blir ett lyckat köp 
• Värdet som konsumenten upplever att de får ut av ett lyckat köp 

 
Modellen säger att när konsumenten står i en valsituation mellan två eller flera varumärken så 
sätter han poäng på de olika alternativen och gör en beräkning i sitt huvud utifrån de två 
parametrarna och bedömer vilket varumärke som är det mest förmånliga. Modellen kan ses 
som bristfällig när man tar med i beräkningen att människan har en begränsad förmåga att 
bearbeta information och att många köp, till exempel dagligvaror, inte görs utifrån helt 
rationella grunder. Det är andra faktorer som spelar in där. (De Chernatony & McDonald, 
2003) 
 
Vid utvärderingen av olika alternativ för konsumenten för att göra ett köpbeslut påverkas av 
många faktorer, ofta fler faktorer än de som utvärderaren själv känner till eller erkänner. Vid 
utvärderingen tillmäts olika attribut olika stor betydelse beroende på vem som gör 
utvärderingen. Ofta så rangordnar konsumeter de olika attributen på ett annat sätt än de 
uppger. Konsumenten vill ge ett rationellt svar på ett emotionellt beteende. Man kanske säger 
sig välja en bil efter bränsleekonomin när det i själva verket är designen som varit den 
avgörande faktorn. Utvärderingen påverkas även av produktens varumärkesimage. Om 
marknadsförare vet vilka egenskaper och attribut som verkligen spelar roll vid utvärderingen 
av de egna produkterna i jämförelse med konkurrenternas, har de mycket större möjligheter 
att påverka konsumenten till att välja ”rätt”. (Websida hos Ekonomiska institutionen vid 
Furuhedsskolan) 
  
Det är inte alltid så att konsumenten slutligen väljer det han eller hon avsett. Även om 
konsumenten bestämt sig för vad den anser är rätt val, kan han/hon ändra sig. Det kan vara en 
påverkan från någon som konsumenten tror har gått omdöme som uppmanar till att handla 
annorlunda. På samma sätt kan oplanerade händelser inträffa till exempel arbetslöshet vilket 
innebär att konsumenten inte har några pengar eller så dyker det upp ett oemotståndligt 
erbjudande på ett annat håll. (Websida hos Ekonomiska institutionen vid Furuhedsskolan) 

3.3.4 Köpbeslut 
 
”Jag skulle egentligen bara ha en liter mjölk och en kvällstidning, men i butiken tvingades jag 
passera en massa andra saker också. Det slutade med att jag även köpte en grillad kyckling, 
potatissallad, en påse chips och en chokladkaka.” (Wanger, 2002) 
 
Just den här situationen känner många konsumenter igen sig i. Köpbeslutet behöver inte tas i 
en butik men många gånger är så fallet. I butiken används en hel del kunskap om hur 
kunderna söker produkter och hur de köper dem. Beroende på faktorer som nämns i den här 
rapporten som graden av engagemang och skillnaden mellan de alternativ som kunden 
överväger så kan man påverka mer eller mindre i det skede där konsumenten fattar ett beslut. 
Lågt engagemang ger butiken chansen att påverkar i större utsträckning genom 
promotion/erbjudanden, hyllplacering och liknande. Andra beprövade tekniker som kommer 
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att påverka vad konsumenten får med sig ut från butiken är försäljarnas argument, prova-på-
erbjudanden och tillfälliga priser. (Wanger, 2002) 
 
Konsumentens svarta låda, handlar om att konsumenten får en input till hjärnan i form av 
reklam eller annan marknadskommunikation och behandlar alla dessa aspekter. Processen 
inne i hjärnan syns inte där av svarta lådan, men dess output syns däremot. (Chavalier & 
Mazzalovo, 2004) 
 
Chavalier och Mazzalovo skriver att det går inte med säkerhet veta vad en enskild individ vill 
ha. För att förklara en konsuments beteende har forskare valt att skilja mellan rationella motiv 
och emotionella motiv. När man studerar rationella relationer (till exempel relationen mellan 
inkomst och köp av lyx varumärken använder man statistik eller mikroekonomi för att 
förklara sambanden). För att studera de emotionella skälen till varför konsumenter köper 
används psykologi och sociologi för att förklara sambanden. Svarta lådan modellen har 
expanderat relationen mellan stimuli och beteende vilket resulterad i en hierarki av effekter. 
Hur går vi från en icke köp situation till att verkligen köpa. Studien visar att det är flera steg: 
 

• Kunskapen / informationen om en produkt eller varumärke 
• Attityden – positiv eller negativ – till varumärket 
• Preferenser till ett eller annat varumärke  
• Intention till köpet 
• Handlingen av själva köpet  

 
Förut har forskare inte velat lyfta på locket och undersöka vad som pågår i den svarta lådan, 
men den tiden är förbi nu. Istället för att bara observera input till output så försöker forskare 
numera visa hur en eller flera konsumenter kan flytta från en nivå i hierarkin till en annan. 
(Chavalier & Mazzalovo, 2004) 

3.3.5 Efterköpsbeteende 
 
Efter att köpet är genomfört så kommer konsumenten att visa upp ett efterköpsbeteende, ofta 
nära sammankopplat med det man brukar kalla dissonansreducering. Efter köpet är det 
naturligt för konsumenten att försöka försäkra sig om att valet man gjort är det rätta. Denne 
kan till exempel söka bekräftelse hos vänner och bekanta för att få stöd i sin tro att produkten 
man köpt verkligen är bra. Det är även vanligt att konsumenten blir selektiv i den information 
han eller hon tar in från marknadens signaler. Konsumenten blir bara mottaglig för den 
information som bekräftar att köpet verkligen var rätt. (De Chernatony & McDonald, 2003) 
 
Hur nöjd en konsument är efter köpet är beroende av vilka förväntningar denne hade innan 
köpet och hur väl produkten sedan visade sig prestera. Om produkten visade sig vara en 
besvikelse så uppstår ett problem eftersom konsumenten vill uppnå inre harmoni och en 
överensstämmelse med kunskap och åsikter och när ett felaktigt beslut har fattats så rubbas 
den balansen. Missnöjda konsumenter kommer att försöka minska den kognitiva dissonansen 
genom det beteende som beskrevs i stycket ovan. I första hand söker konsumenten bekräftelse 
hos andra, det kan även bli tal om att försöka återlämna varan, och i de fall där det inte är 
möjligt kan konsumenten visa tendenser till att försöka förtränga att köpet inträffat över 
huvud taget genom att gömma undan produkten och inte använda den. (Mitchell & Boustani, 
1994) 
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4 Empiri 
 
I empirikapitlet har vi skrivit ett utdrag av den viktigaste och mest relevanta information vi 
samlat in från de intervjuer som genomförts. Informationen är kategoriserad utifrån den 
arbetsmodell som beskrivits ovan och består av stegen från behovsuppkomst fram till och med 
efterköpsbeteende. Anledningen till att vi lagt upp det på det sättet är för att bringa en familjär 
struktur till det kapitlet så läsaren ska känna igen sig och kunna följa en röd tråd genom 
uppsatsen så långt som möjligt. Vi tror även upplägget kommer att gynna läsaren genom att 
ge en ökad insikt i hur vi tänkt under intervjuns gång eftersom vi strukturerade upp denna 
med ett antal fasta punkter som är de samma som stegen i modellen och som presenteras för 
läsaren i detalj i teorikapitlet. 
 
Vi genomförde fyra stycken kvalitativa intervjuer. Materialet från intervjuerna återges i det 
här kapitlet under den rubrik och i den ordning som de kom på tal. Det var svårt att få 
intervjupersonerna att hålla sig till ett steg i processen i deras återberättande eftersom de inte 
tänker i form utav steg utan som en sammanhängande process där de kan gå både framåt och 
bakåt. 
 
Intervjuobjekten var följande: 
 
Man 25 år: bosatt i Halmstad, född i Göteborg men uppväxt i Skara. Studerande och bor i en 
student lägenhet, är nu singel efter ett längre förhållande. Idrottat hela livet, mestadels fotboll 
men även spelat pingis och tittar på all sport. Arbetade utomlands ett år innan han påbörjade 
studierna. Han är intresserad av tekniska prylar i allmänhet och är äventyrslusten. Beskriver 
det själv som om han kommer ifrån en medelklass familj. Symboliskt köp: en LCD TV av 
märket Samsung.  
 
Kvinna 27 år: bosatt och född i Helsingborg. Studerande och bor i en hyreslägenhet, är singel. 
Hon är en sportig tjej som gillar när det händer nya saker. Hon arbetade 4 år innan hon 
påbörjade sina studier. För ett år sedan tog hon motorcykelkörkort men har ännu inte ägt 
någon motorcykel. Har medlemskap på ett gym. Är uppväxt i en typisk medelklassfamilj med 
arbetande föräldrar, enligt henne själv. Symboliskt köp: en motorcykel av märket Suzuki. 
 
Man 40 år: bosatt i Helsingborg, född och uppvuxen i en lite by utanför Helsingborg. Arbetar 
som dataingenjör, bor i en bostadsrätt och är singel. Han har en akademisk utbildning. Har 
aldrig idrottat särskilt mycket även om han sport intresserad. Medlem i en herrklubb i 
Helsingborg där han är dryckansvarig. Berättar att han är uppväxt i en medelklassfamilj. 
Symboliskt köp: Grön Carlsberg och/eller Grön Tuborg.  
 
Man 23 år: bosatt i Borås, född i Skene. Nyligen avslutat sina studier och är sambo med sin 
flickvän. Gjorde lumpen före han påbörjade studierna, jobbar som civilingenjör. Alltid idrottat 
mycket, har utövat flertalet sporter men är nu mera bara medlem i en division sju klubb i 
fotboll. Beskriver det själv att han kommer från en riktig kärnfamilj, medelklass. Symboliskt 
köp: en restresa med Fritidsresor till Grekland.  

4.1 Behovsuppkomst 
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Man 25: Behovet uppkom när jag och min sambo flyttade isär. Jag fick tag i en äldre TV som 
jag spräckte högtalarna på och när jag ändå skulle köpa en ny TV så skiljer det inte så mycket 
på en platt TV jämfört med de tjocka dels att det är smidigt med en platt TV eftersom den inte 
tar någon plats i en studentlägenhet. Sen så att de har en fräschare design skadar ju inte, och 
min pappa hade precis köpt en LCD TV som jag blev lite avundsjuk på. 
 

- ”Sen så var den ju HD-klar och allt nu inför fotbolls VM, jag började plugga som fan 
på det där för att få reda på va fan det handlade om att den skulle vara HD-ready ehh 
klar.  

- Så behovet kom ifrån att den gamla TV:n gick sönder så du behövde i vilket fall som 
helst en ny? 

- Ja, så skulle jag ändå köpa en ny så köper jag en sån 
- OK 
-     Ja, så hade jag lite pengar just då!” 

 
Kvinna 27: Jag hade ett behov av en ny händelse i mitt liv. Som tjej ville jag bevisa för mig 
själv och andra att även jag kunde ta mc-kort och köpa mig en motorcykel. Jag är student och 
trivs inte riktigt i den rollen att känna mig som en typisk fattig student vilket också var en 
sporre till att göra något som inte mina skolkamrater har råd med. I och med att jag är singel 
och bara har mig själv att tänka på så passade det in i mitt liv att göra detta nu. Min bror kör 
en Suzuki motorcykel och han har tjatat på mig att göra detta. Sen att jag såg en massa 
motorcyklar på vägarna fick mig att bara tänka på att nu ska jag köpa mig en jag med. 
  
Man 40: Mitt behov av öl uppstår när mitt förråd av öl är slut. Jag brukar nämligen köpa på 
mig rätt många flak åt gången, vanligtvis från Tyskland. Öl vill jag alltid ha hemma, mest 
egentligen för att kunna bjuda när jag har kompisar på besök. Jag köper alltid antingen grön 
Tuborg eller grön Carlsberg för att jag tycker att det är en god öl samtidigt som att det är en 
viss status jämfört med de billigaste varianterna. Jag tycker rent av att det är pinsamt att ställa 
fram en billig tysk öl på bordet när mina kompisar är på besök. Även om det inte är den 
dyraste ölen så anser jag inte att de ännu dyrare ger mig något i varken smak eller märke. En 
anledning till att det är just dessa varumärken är att jag alltid har köpt dem och även att min 
mammas man alltid har haft dem hemma. Jag är väldigt idrotts intresserad och tittar mycket 
på sport på tv och där ser man ofta reklam för Carlsberg. Den öl jag väljer är till stor del den 
som har snyggast förpackning.  
 
Man 23: Ja, behovet uppkom efter eller under sommaren, jag och min flickvän och ett annat 
par som är gemensamma vänner till oss hade jobbat hela sommaren och vi hade inte haft 
någon riktig semester. Jag och säkert de andra också ville bara komma ifrån vardagen ett tag 
och göra absolut ingenting. Jag var väl lite inspirerad av ett par andra kompisar, några hade 
redan vart på semester ute i Europa och några utav dem hade till och med varit i Australien i 
tre månader och jag ville inte vara den enda som spenderat sommaren i Sverige, jag ville 
komma ut på semester jag också. Lite sol och värme, god mat och ett par kalla öl och sen bara 
själva stämningen när man är i väg, total avkoppling. När man bara hade två veckor semester 
så ville jag i varje fall spendera en utav dem utomlands.  

4.2 Informationssökning 
 
Man 25: Det första jag kom och tänka på var Sony och Panasonic. Det är ju så att farsan alltid 
köpt Sony på sina grejer som videokamera och vanliga kameror och så där. Sen så 
rekommenderade en av min farsas kompisar mig att köpa Sony, men så fort jag kollade upp 
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Sony lite mer så märkte jag med en gång att de var alldeles för dyra för mig. Men samtidigt så 
är pappas kompis VD för ett företag som hanterar sådana här grejor som Tv: are med mera så 
jag va lite kluven, jag menar han borde ju veta vad han snackar om, han kändes mycket 
kompetent. 
Jag blev helt rabiat, gick in på Internet och kollade allt man kunde kolla, allt som kunde vara 
värt och även helt meningslös information av någon anledning. Först kollade jag de flesta 
tillverkare och återförsäljares hemsidor, sen när jag hade läst in mig så gick jag till olika 
butiker och förhörde dem och så, skrev upp allt. Jag var nog en riktigt jävla jobbig kund som 
frågade en massa frågor först utan att köpa TV:n med en gång. Jag begärde till och med in 
provbilder på de olika TV:arna och fick reda på att det är personligt det där med vad man 
gillar på de här bilderna. Sen så ringde jag pappa och bad han fråga sin kompis vad han 
tyckte, och då sa han att Sony eller Samsung var de två han rekommenderade. Han menade att 
Samsung var grymt underskattad, dom hade visst grymt bra bildkvalité fast de var mycket 
billigare, mer TV för pengarna kan man säga. 
Så när pappa hade pratat med honom så cyklade jag först till Eurostop och kollade där och 
sedan upp till Flygstaden för att kolla där också. Då var jag nästan helt säker på att jag skulle 
köpa en Samsung, för dom va snyggare bland annat.  

- ” Snyggheten spelade roll? 
- Ja för fan, ska man ändå lägga sånna pengar så handlar det ju om att den är snyggare 

än en tjock gammal TV och att den var HD redy” 
 
Ja, allting kommer ändå att sändas i HD i framtiden, men framförallt så kommer fotbolls VM 
i sommar att sändas i HD, det kommer att bli grymt. Men jag läste verkligen på innan jag gick 
till butikerna, och då slog det mig hur dåliga dom va i butikerna, men så här brukar jag göra 
när det gäller större köp, fan det är mycket pengar för mig. 
 
Kvinna 27: För att söka information om olika motorcyklar som var inom min priskategori 
letade jag mycket på Internet, särskilt på tyska hemsidor då jag hört att dem ska vara billigare 
där, men även på Blocket. Att titta på Internet hjälpte mig även att se vad andrahandsvärdet 
skulle bli på olika motorcyklar. Min bror hjälpe mig även att leta motorcyklar genom hans 
kontakter. För att få reda på fakta om motorcyklarna så tittade jag på varumärkenas officiella 
hemsidor och letade efter information. Jag var även i olika butiker och pratade med 
personalen för att få en uppfattning om vilken som var bäst för mig enligt mina krav.  Jag tog 
även kontakt med försäkringsbolag för att se vad olika försäkringar kostade. 
 
Man 40: Det är lite olika beroende på vilket behov jag har, eller antal öl jag behöver köpa 
hem, samt möjligheterna för att till exempel åka till Tyskland. Har jag inga öl hemma och ska 
iväg på en fest och inte behöver så många kollar jag på antingen systembolaget eller om jag 
har någon kompis jag kan låna öl av. Oftast köper jag hem ifrån Tyskland och då använder jag 
mig av Internet för att se till exempel vad det kostar på Boardershop. Oftast behöver jag inte 
söka så hemskt mycket, jag vet vad jag gillar så att säga. Internet är bra för att söka på, det är 
bekvämt och ger snabbt svar på det man söker. I och med att jag vet vilka ölmärken jag vill ha 
så blir informationssökningen mest på vilka priser det är på ölen. 
 
Man 23: Det första jag kom och tänka på var Fritidsresor, jag brukar åka med dom. Nu är ju 
inte jag ute och reser varje vecka men de få gånger jag har varit iväg så har jag åkt med dem 
och jag har varit nöjd varenda gång. Och varför jag tänkte på Grekland, det är ju ett land som 
ofta hamnar på tapeten när det gäller solsemestrar och jag har varit där innan också, jag vet 
hur det är där nere och känner att jag nästan med 100 % säkerhet kommer bli nöjd. Sen så blir 
det lite annorlunda nu när vi var fyra stycken som skulle bestämma resan men om jag nu 
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pratar för mig själv så fällde min erfarenhet avgörandet av resebolag och resmål. Sen när jag 
letade information, eller när vi letade var det lite annorlunda. Min flickväns föräldrar har tre 
stycken dagstidningar medan jag inte har någon. Så jag kollade resor på Internet och hon 
kollade i tidningarna. När det började dra ihop sig blev det en hel del ringande mellan oss, så 
fort någon av oss hade hittat en resa som verkade bra. Jag jämförde alltid resebolagens olika 
utbud mot varandra för att se vad som var billigt och inte, ungefär som att köpa aktier. 
 

- ”Kollade du mest Internet då? 
- Nja, jag kollade bland annat med mina kompisar, inte förhörde dom men kollade med 

vilket bolag de hade rest med och om de var nöjda. Nu va det ju ingen jorden runt resa 
vi skulle på men det är ändå skönt att kolla upp lite så man vet att de sköter sig.” 

 
Men jag gjorde så att jag kollade upp vad som ingick i priserna på Internet och sen ringde jag 
till deras kundtjänst för att försäkra mig att priserna stämde och kollade om jag hade fattat allt 
rätt. Känn bra med den personliga kontakten via telefon, men och andra sidan tror man att det 
borde vara billigare på Internet eftersom mycket annat är billigare där. Eftersom Fritidsresor 
hade en stor annonskampanj på TV och Internet under den period som jag sökte information 
så påverkades jag givetvis av detta. Jag minns särskilt ett tillfälle när de annonserade på 
aftonbladet.se genom att ta upp alla reklamplats. 

4.3 Utvärdering av alternativ 
 
Man 25: Jag hade övergett Sony helt och hållet, de var helt enkelt för dyra. Nu var det mer så 
här att det var två stycken Samsung som jag var intresserad av, en Panasonic höll jag i och för 
sig kvar vid. Jag la upp alla mina alternativ på ett bord och började kolla på vilket alternativ 
som gav mig mest TV för pengarna. En Sony TV var med på bordet bland alternativen men 
den var den första som försvann. Jag resonerade vilken storlek jag behövde och vilket märke 
som hade bäst TV i de storlekarna jag var intresserad av. En mindre TV passade nog bättre in 
i mitt hem också, med en liten lya som min så hade nog en 32 tums TV sett lite konstigt ut, 
jag vet ju inte hur jag kommer bo i framtiden men de närmsta åren antar jag att jag spenderar i 
någon lägenhet som liknar den jag har idag och då passar de mindre varianterna bättre.  
Så nu hade jag två stycken Samsung och en Panasonic som jag valde mellan, jag skrev ned 
dessa och skickade dem till pappas kompis, nästan som en offert. Jag bad honom säga vad han 
tyckte och vad han ansåg att jag borde betala för dem. Då sa han att det enklaste och bästa 
alternativet var en utav Samsung apparaterna. Eftersom jag skulle köpa TV:n genom honom 
så ville jag inte fråga honom varför han tyckte som han gjorde, han är ju ändå VD och har 
antagligen bättre saker för sig än att hjälpa mig med mitt TV köp.  
 
Kvinna 27: Efter att jag hade kollat runt med både pris, färg, motoralternativ och snyggt 
ramverk, vilka var viktiga faktorer för mig efter att jag hade tittat på vad de andra körde med. 
Nu hade jag egentligen bara två alternativ kvar, en Honda och en Suzuki. Båda två 
motorcyklarna känns bra för mig, lagom sportiga men ändå lite lugnare, lite tjejigare men 
ändå tuffa. Dessa låg rätt i pris och allt, och då den ena var en Suzuki, samma märke som min 
bror har och ska enligt honom vara motorcyklar som har bra kvalitet. Tänkte att då kan han 
hjälpa mig om något går sönder och man skulle behöva mecka med motorcykeln.  
 
Man 40: I butiken finns ju alltid en massa olika sorter att välja på, men i och med att jag inte 
vill köpa de billigaste och ej heller de dyraste så blir det grön Tuborg eller Grön Carlsberg. 
Jag ser i till priset på dessa två sorter. Jag tittar även på vad mina kompisar har tagit för öl, 
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kan bli att jag väljer samma som dem. I min vänskapskrets köper vi stort sett samma sorts öl 
av någon anledning.  
 
Man 23: Ja nu var priserna en stor faktor, fast här kände jag att jag kunde faktiskt tänka mig 
att betala några hundralappar mer för att åka med Fritidsresor eftersom jag visste att jag kunde 
lite på dem. Eftersom de olika bolagen konkurrerar om 50-100 kr på samma resor så kände 
jag att det aldrig var något snack om saken, kanske bara om någon resa skulle vara slut. Men 
Fritidsresor var alltid lite billigare på de jag kollade på och då kan man spendera de pengar 
man sparar på sig själv nere i Grekland i stället. Men självklart så var ju utvärderingen lite 
kaotisk, vi var ju som sagt fyra stycken som skulle resa iväg och alla fyra skulle få säga sitt. 
Men det var ingen som var omöjlig och man fick helt enkelt acceptera läget och vi lyckades 
till sist enas efter en del diskussioner över telefonen. Alla resorna var så lika så erfarenhet och 
priset spelade verkligen stor roll för mig här.  

4.4 Köpbeslut 
 
Man 25: Så nu hade jag i stort sett bestämt mig, men då började min mamma blanda sig i 
köpet, innan var det ju bara min pappa som jag hade pratat med. Mamma hon är mer köp, 
köp, köp, hon är liksom mer slösa, så hon tyckte jag skulle köpa den med en gång medans 
pappa är mer, tja han ville väl att jag skulle tänka igenom köpet ordentligt.   
Men mamma kan inte så mycket om teknik och pappa är ganska duktig på sånt samt att han 
har varit med hela tiden och han började nästan tycka att jag började bli jobbig eftersom jag 
hade ringt han så ofta för att diskutera de olika alternativen och bett han att ringa sin kompis 
och fråga vad han tyckte. Men pappa var fortfarande noga med att jag skulle tänka långsiktigt 
med sladdar och scartkontakter och så vidare, om jag i framtiden skulle kunna bygga ut det 
med surround ljud och sånt, men han va nöjd så länge jag hade gjort den här super 
undersökningen som jag ändå hade gjort, som jag i och för sig gör inför varje köp tror jag. Jag 
cyklade för fan igenom halva stan för att få reda på det jag ville veta.  
Men det slutade med att jag inte orkade vela mer utan lydde mamma om man kan säga så och 
bestämde mig för en Samsung. Sen så var den ju riktigt snygg också så jag ville gärna få hem 
den så jag kunde visa för polarna, spela lite x-box på den och bara få upp den på väggen för 
att få den rätta känslan liksom. 
 
Kvinna 27: Mitt köpbeslut blev rätt spontant då jag såg en annons på Internet på en Suzuki 
som stämde överrens med många av mina krav. Jag ringde till säljaren i Falkenberg som sa att 
den var importerad från Tyskland och att den var i gott skick. Jag och min bror åkte upp till 
Falkenberg och kollade på den. Min bror provkörde mc:n för jag kände inte mig riktigt säker 
och han är mer erfaren och kunde bedöma mc:n på ett bättre vis. Min bror tyckte att den var 
helt ok, även om han tyckte det var för klen motor i den, men för en tjej helt ok som han sa. 
Vi körde hem och jag tänkte någon dag hemma innan ringde jag till säljaren vilken ville att 
jag skulle bestämma mig så fort som möjligt, för annars sålde han den till någon annan. Mitt 
köpbeslut var jakande och jag bestämde med honom och sa att jag köper den. Kände mig 
riktigt tillfreds med mitt beslut och längtade verkligen på att få hämta hem den och köra och 
visa upp den för mina kompisar och låta dem åka med.  
 
Man 40: Jag tar nog egentligen den öl som jag anser har snyggast förpackning om jag tänker 
efter. Dock känner jag ett visst tvivel på vägen fram till kassan, för att se vad de andra 
kompisarna har valt för sort. De kan ju ha hittat någon ny spännande öl. Även om jag är 
principfast med mina ölsorter så kan det ju bli aktuellt att byta om de andra har hittat något 
annat. Vid detta köp blev det grön Carlsberg, det var i höstas och jag tror att det hade varit 
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någon typ av idrottsarrangemang som Carlsberg hade sponsrat under sommaren. Det var i alla 
fall någon specialdesign på Carlsbergs ölburkar, som gjorde att jag valde denna öl. Tänkte att 
det var tufft att ha en specialdesignad burk att kunna visa upp där hemma för mina kompisar 
när jag har fest.   
 
Man 23: Ja först och främst så kan jag känna igen mig i modellen, men jag tror den är mer 
flytande i verkligheten. För jag kan koppla detta till en annan resa som jag gjorde, när jag 
skulle boka den så var den slut. Då fick jag gå tillbaka i modellen med inte hela vägen. Men 
här var det ett samspel mellan oss fyra. Jag fick förtroendet eller vad man ska säga att köpa 
resan, så alla de andra förde över pengar till mig. Vi alla hade samma krav, ganska enkla krav 
men vi ville ha ut samma sak av resan. Så jag bestämde resan, ringde de andra för att kolla om 
det var ok, sen så bokade jag. Det gäller att agera snabbt när man hittade en billig resa, och 
självklart skulle alla vara nöjda. Angående själva köptillfället så var det bra timing, bara å 
klappa till så att säga. Priset, resedatum och allt stämde för alla så jag ringde till resebolaget 
och bokade. 

4.5 Efterköpsbeteende 
 
Man 25: Den här perioden va helt sjuk, speciellt i början. Första månaden så va den ju skit 
häftig såklart, den va ju ny och man är ju prylgalen. Men efter två månader så var den inte lika 
häftig, i och för sig var det kul och ha den men det va inte alls lika kul. Det bästa med den var 
att jag hade köpt ett sådant där stativ, eller så att den kunde hänga på väggen. Detta tyckte jag 
va suveränt häftigt, man kunde vinkla den hur som helst. Men efter fem år så har alla en sån 
här TV, så det kändes som om det va det enda rätta att köpa en sån här. 
 

- ”Men sen om man snackar om att inreda sitt hem, det har jag kommit på mer och mer 
så funkar ju TV:n som en inredningsgrej liksom. Men det är ju mest för mig själv, det 
är ju inte så jävla ofta som man har besök hemma alltså…” 

 
Men sen så blev det lite antiklimax, bara för att jag var så involverad i köpet så betyder det ju 
inte att resten av världen är det. Jag vet ju själv hur det är när kompisar köper nya grejer, så 
säger man ju att det är bra bild eller något sådant också tänker man inte mer på det. Men själv 
tänker man fortsätt då, man vill höra hur bra den passar in med resten av möblemanget, att det 
va coolt att man kan vrida på den, det är ju sådana saker man vill höra men man själv inte 
säger till folk.  
 
När jag köper dyra saker eller något som är stort för mig, eller ja nästan alla köp så är jag 
velig eftersom jag inte vill göra fel beslut eller köpa fel sak. När jag var yngre så var jag 
riktigt impulsiv medans jag nu kan stå och vela inför köpen, står och funderar vilka 
tuggummin jag ska köpa. Nu får jag nästan ångest inför köpen, och speciellt när jag tänker 
tillbaka på när jag var yngre och spenderade 2800 kr på ett par skor och ett par jeans när jag 
bara hade 3000 kr kvar. 
 
Kvinna 27: När jag hade varit och hämtat motorcykeln hos säljaren och kom hem och skulle 
starta den så var den helt tom på bensin, så jag fick inte igång den. Då blev jag irriterad på 
säljaren. Mina vänner och bekanta passade givetvis på att hacka på mig och påpeka att bågen 
var en bluff. Jag fick åka till macken och fylla en PET-flaska för att kunna tanka den. Men när 
detta var gjort ville den ändå inte starta. Jag ringde säljaren flera gånger, men han svarade 
inte, vilket gjorde mig väldigt irriterad. Det slutade med att jag fick ringa min bror som 
hjälpte mig att skruva och leta fel på motorcykeln. Vid det här läget kändes köpet verkligen 
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som ett dåligt köp och jag kände stor besvikelse mot säljaren. Till slut lyckades vi i alla fall 
hitta problemet och jag fick min premiärtur. Då min senaste tur jag körde var på en stor 
racinghoj så jämförde jag med denna i fart och styrka, vilket min motorcykel inte alls hade 
samma resurser. Så efter första åket kände jag att det nog var ett felaktigt köp jag gjort. Men 
redan efter andra gången jag varit ute så kändes det bättre för jag hittade andra positiva 
faktorer som vägde upp för farten som racinghojen hade. Vid detta tillfälle kändes 
motorcykeln helt rätt för mig och jag var nöjd, förutom då med säljaren förstås. Efter köpet 
kändes det bra när mina motorcykelvänner provkörde och sa att den höll hög kvalitet. Kändes 
som jag passade in bättre i gänget efter detta. Det ända som hade kunnat väga upp för 
säljarens sätt att agera, eller inte agera, hade varit någon form av ekonomisk kompensation. 
 
Man 40: Det skulle vara att jag anser ofta att jag har köpt för mycket, lagt ner för mycket 
pengar på en sak som öl, detta ger en viss ågren. Det känns självklart bra att ha fyllt upp 
garderoben med öl och att jag vet att jag kan bjuda när det kommer besök, detta ger mig en 
viss tillfredställelse. Efter mina resor så brukar jag reflektera över hur mycket pengar jag har 
sparat i jämförelse med att köpa ölen i Sverige. Dessutom är det ju alltid skönt att se tillbaka 
på den roliga dagsturen som det innebär. 
 
Man 23: Direkt när jag hade bokat ringde jag runt till de andra och berättade den glada 
nyheten att vi hade fått en resa för en billig peng. Självklart så var det viktigt vad de andra 
tyckte och alla var nöjda med köpet så då kändes det riktigt bra. Men annars brukar jag alltid 
grubbla ungefär ett dygn på om jag gjorde en bra affär eller inte, man vill ju inte känna sig 
blåst. Men eftersom jag fick stöd från de andra så visste jag att jag hade gjort en bra deal. Men 
en resa har olika sorters efterköps beteende. Direkt efter var jag nöjd, men man vet aldrig hur 
resan kommer att bli. Kommer det vara bra väder? Är hotellet fräscht? Många av de 
osäkerhets faktorerna besvaras när man kommer ned till resemålet och först då vet man om 
man gjorde en bra affär eller inte, det blir lite gambling av det hela. Men när man väl är där 
nere så tror jag att om man är nöjd så tänker man inte så mycket på köpet, då är det en bra 
resa. När man ligger där på stranden med en öl i näven och mår allmänt skitbra då känner man 
att resan är värd vartenda öre, den är värd ännu mer om man vet att vädret är dåligt där 
hemma. Det känns kanske lite töntigt att tänka så men då är resan värd mer på något sätt.  
Men om det skulle vara regn eller något annat så kanske man stannar upp och börjar tänka på 
om man gjorde rätt eller inte. 
 

- ”Man vet ju inte exakt oavsett vilken vara du köper, så jag tror om man övervinner 
risken som finns i varans köp, om man räknar med den både före och efter köpet det är 
först då man känner att man har gjort rätt eller inte.” 

- ”Som när man köper ett par jeans från HM för 400 då är det liksom skit samma. Är 
dom inte goa så kan jag använda dom när jag mekar med bilen men en resa blir ju 
speciell också, beroende på hotellet och vädret så då är det ju faktorer som man själv 
inte kan påverka. Och beroende på hur mycket det kostar desto mer måste nog stämma 
överens med det man hade förväntat sig. Ju mindre man betalar desto större 
felmarginal kan det vara från det man förväntat sig.” 

 
Men det är nog inte förrän man kommer hem när man får perspektiv på resan som man kan 
utvärdera köpet riktigt ordentligt.  
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5 Analys 
 
Under denna rubrik citeras de uttalanden som framkommit under intervjuerna och som har 
anknytning till de faktorer som eftersökts enligt syftet med uppsatsen. Intervjuerna har 
analyserats och knutits ihop med den eller de faktorer som funnits vara motsvarande från 
teorikapitlet. Dels på en övergripande nivå, det som Kotler kallar kulturella, sociala, 
personliga, psykologiska faktorer samt reklamens påverkan, och dels på den mer detaljerade 
nivå som finns under varje faktor. Genom analysen får vi fram de faktorer som har påverkat 
konsumenterna i studien under deras köpbeslutsprocess. Analysen har delats upp i de steg 
som använts tidigare i arbetet. Varje steg har sina egna förklarande faktorer och är därför 
indelat därefter. 

5.1 Behovsuppkomst 
 
Man 25: 
 
”behovet kom ifrån att den gamla TV:n gick sönder” 
 

- Detta är ett grundläggande motiv till behovsuppkomsten som hamnar utanför 
avgränsningen för uppsatsen, att TV:n gick sönder kunde han inte påverka men den 
måste ersättas på något sätt. Det kan även ses som en kulturell faktor. I västvärlden är 
det till stor del standard att inneha en TV. Det påverkar hur påtryckande behovet blir 
när intervjuobjektets TV går sönder. 

 
 ”Sen så var den ju HD-klar och allt nu inför fotbolls VM” 
 

- När intervjuobjektet börjar söka mer information så ändras behovet efter hand. 
Begreppet HD-Ready blir centralt i hans sökande efter en lämplig produkt. I grunden 
finns intervjuobjektets stora sportintresse och när fotbolls-VM ska sändas i HD-format 
så påverkas behovet för den här individen. Den personliga faktorn ”Livsstil” är det 
som ligger närmast till hands att beskriva hur behovet påverkats i den här situationen. 
Ur teorikapitlet hittar vi en beskrivning av påverkansfaktorn livsstil som ”det 
levnadsmönster som denne visar upp genom aktiviteter, intressen och åsikter”. 

 
”Ja, så hade jag lite pengar just då!” 
 

- Det intervjupersonen åsyftar i den här situation är att han har pengar över vid det 
aktuella tillfället. Det framgick av intervjun men citat kan misstolkas så vi ville 
förtydliga detta. Den personliga faktorn ”Ekonomisk situation” påverkar redan från 
första steget i modellen. Ur teorin hittar vi motiveringen till varför vi vill ha med den 
här faktorn ”Den ekonomiska situationen präglar i hög grad vad en konsument kan och 
inte kan köpa.” 

 
”pappa hade precis köpt en LCD TV som jag blev lite avundsjuk på”  
 

- Den sociala faktorn ”Familj” påverkar intervjuobjektet i den här fasen. Ur teorikapitlet 
går att läsa att familj definieras som antingen föräldrarna eller den nuvarande 
familjesituationen så som fru och barn. 
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Kvinna 27: 
 
”Jag hade ett behov av en ny händelse i mitt liv” 
 

- Vi har identifierat två faktorer som är kopplat till det här citatet. Det är dels 
psykologiska faktorn ”Motivation” och dels personliga faktorn ”Livscykel”. 
Intervjuobjektet har nått tillfredställelse på en nivå och kan ta klivet upp i hierarkin i 
enighet med Maslows teorier. Drivkraften till behovet finns på denna nivå, och den 
nya händelsen symboliserar att ta steget dit. På det personliga planet finns faktorn 
livscykel som påverkar. Det kan även ses i uttalandet: 

 
”jag är singel och bara har mig själv att tänka på så passade det in i mitt liv att göra detta 
nu” 
 

- Livscykeln påverkar behoven över tiden vilket även konstateras i teorikapitlet under 
rubriken ”Ålder och livscykelstadie”. I teorin konstateras att livscykeln kan vara 
baserad på hur människan utvecklas i sin familjesammansättning och att den även kan 
vara baserad på psykologiska faktorer vilket även konstaterades ovan i samband med 
motivationsteorin. 

 
”Som tjej ville jag bevisa för mig själv och andra att även jag kunde ta mc-kort” 
 

- Vi har identifierat personliga faktorn ”Personlighet och självbild”. Teorin beskriver att 
personligheten kan beskrivas utifrån en egenskap som självförtroende. Intervjuobjektet 
vill bevisa för sig själv och andra att hon klarar av att ta körkortet. Den ideella 
självbilden kan i det här fallet vara den kompetenta handlingskraftiga tjejen och det 
målet är grunden för behovsuppkomsten. Utifrån självbilden vill även intervjuobjektet 
projicera en bild till sin omgivning med ovan nämnda värden. Citatet visar tydligt att 
intervjuobjektet inte bara har behovet för sin egen skull utan även på grund av vad hon 
vill visa andra. Det kan även vara en ego defensiv attityd. Detta står beskrivit under 
rubriken åsikter & attityder i teorikapitlet. Hon vill eventuellt försvara sin självbild 
som en tjej som är äventyrlig och som sticker ut ifrån mängden. 

 
”Jag är student och trivs inte riktigt i den rollen” och ”göra något som inte mina 
skolkamrater har råd med” 
 

- Här har intervjuobjektet klart uttalat att det rör sig om en roll. Den sociala faktorn 
”Roller och status” passar bra in för att beskriva hur detta påverkar behovets 
uppkomst. Eftersom intervjuobjektet inte trivs in sin roll så eftersträvas något för att 
bryta sig ut ur mönstret och kanske till och med ett behov att byta rolltillhörighet. 
Teorin beskriver att en person kan tillhöra flera olika grupper och att den roll man har 
i varje grupp varierar, liksom statusen. 

 
”Min bror kör en Suzuki motorcykel och han har tjatat på mig att göra detta”  
 

- Den sociala faktorn ”Familj” återkommer här. Precis som för tidigare intervjuobjekt så 
har familjen spelat en roll i behovets uppkomst. Brodern räknas in i kategorin familj 
som del av den ursprungliga familjen ihop med föräldrarna. Som Ndubisi och Koo 
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konstaterat så är inflytande (makt) över andra människor centralt inom faktorn familj. 
Kvinna 27 påverkas av sin bror och vad han tycker i frågan tar hon till sig. 

 
”jag såg en massa motorcyklar på vägarna fick mig att bara tänka på att nu ska jag köpa mig 
en jag med” 
 

- Här ser vi motorcykelåkarna som en egen kultur, eller en subkultur för att vara exakt. 
Intervjuobjektet ser dessa som betraktare utifrån och vill bli en del av denna subkultur. 
Teorin beskriver kulturella faktorn ”Subkultur” som en gruppering av människor som 
har ett gemensamt synsätt som är baserat på likartade livserfarenheter och situationer.  

 
Man 40: 
 
”mest egentligen för att kunna bjuda när jag har kompisar på besök” och ”Jag tycker rent av 
att det är pinsamt att ställa fram en billig tysk öl på bordet när mina kompisar är på besök” 
 

- De här citaten visar på varför intervjuobjektet ser ett behov av att köpa och ha 
produkten hemma. Vi ser två social faktor som påverkar behovet, Gruppen och Roller 
och status. Intervjuobjektet vill stärka sin roll i det den primära grupp han tillhör, i det 
här fallet hans vänner. Hans roll i sällskapet är den som ölkännaren på grund av hans 
intresse och åtskilliga inköpsresor. Utifrån denna bakgrund påverkas behovet. För 
intervjuobjektet innebär ett ölköp ett symboliskt köp. Det är viktigt, inte minst för att 
visa upp produkten för omgivningen, i det här fallet att bjuda på öl. Vi kan även se en 
koppling till den psykologiska faktorn ”Motivation” eftersom intervjuobjektet genom 
sina bjudningar försöker stärka tillhörigheten till gruppen och få erkännande för sin 
roll och uppskattning. Alla tre är bra exempel som är omnämnda i teorikapitlet i 
samband med Maslow och faktorn motivation. Intervjuobjektet är av åsikten att det är 
pinsamt med billig öl. Han vill gärna spegla sina värderingar genom ölen som han 
bjuder på och detta är något som nämns under åsikter & attityder. Punkten där 
attityder gentemot ett varumärke finns för att spegla sin egen självbild och uttrycka 
hans värderingar att billig tysk öl är inget att ha. 

 
”En Anledning till att det är just dessa varumärken är att jag alltid har köpt dem och även att 
min mammas man alltid har haft dem hemma” 
 

- Den kulturella faktorn ”Familj” syns tydligt. Intervjuobjektet har influerats av vad som 
förekommit i familjen (mammans hushåll). Vi ser även ett par psykologiska faktorer, 
dels ett inlärningsbeteende där köpet styrts av att intervjupersonen erfarenhet från 
märket efter att ha varit i kontakt med det hos mammans man och nu själv köper 
samma märke. Enligt teorin så är inlärning att en individs beteende förändras på grund 
av inlärning beroende av erfarenhet. Inlärningen är nära sammanknuten med faktorn 
”Åsikter och attityder”. Denna faktor uppkommer delvis utifrån sådana erfarenheter 
som beskrivs i citatet ovan. Det kan även vara en kombination av hans egna 
erfarenheter och hans mors erfarenheter som han har tagit del av. Även detta står 
under rubriken inlärning. Det behöver inte vara en persons egen erfarenhet utan kan 
även vara någon annans. 

 
Man 23: 
 
”hade jobbat hela sommaren och vi hade inte haft någon riktig semester”   
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- Här syftar intervjuobjektet på att ”vi”, det vill säga han själv och några vänner, inte 

haft någon semester och behovet av att umgås fanns i bakgrunden. Behovet av en resa 
behöver inte nödvändigtvis bero på behovet av att umgås men de två kan vara 
sammankopplade. Begreppet semester är dessutom nära sammankopplat med att resa, 
och vi ser även en koppling till den psykologiska faktorn ”Motivation”. Hela citatet 
andas en känsla av belöning och resan är en konsekvens av detta. Efter en period av 
jobb så anser intervjuobjektet att ha är förtjänt av semester.  

 
”Jag var väl lite inspirerad av ett par andra kompisar” 
 

- Behovet påverkas av den sociala faktorn ”Grupper”. Personer ur en av de 
medlemsgrupper som intervjuobjektet tillhör har uppenbarligen varit ute och rest och 
genom sin kontakt med dessa personer har han inspirerats till att själv resa. Precis som 
Kotler konstaterar i teorin så är det medlemsgrupperna som i högsta grad influerar 
beteende hos en människa. 

5.2 Informationssökning 
 
Man 25: 
 
”Det är ju så att farsan alltid köpt Sony” 
 

- Det vi nämner i teori kapitlet som Kotler beskriver är att konsumenten generaliserar 
sin respons på ett tidigare stimuli. Det Kotler menar är att man tycker alla produkter 
från en leverantör är bra om en produkt är det. Men som i det här fallet så har Man 25 
blivit påverkad av sin familj, i detta fall sin far och bildar sig då en åsikt om vad han 
tycker om Sony samt att det är en sekundär erfarenhet/inlärning genom sin fars 
användande. Detta är en extensiv tolkning av Kotlers begrepp ”generaliserar sin 
respons”. Även Solomon beskriver att inlärning inte behöver vara baserad på egna 
erfarenheter utan kan vara grundad på andras erfarenheter, i detta fall Man 25:s fars 
erfarenheter. 

 
”Sen så rekommenderade en av min farsas kompisar mig att köpa Sony” och 
”Sen så ringde jag pappa och bad han fråga sin kompis vad han tyckte” och 
”Men samtidigt så är pappas kompis VD för ett företag som hanterar sådana här grejor som 
Tv: are med mera så jag va lite kluven, jag menar han borde ju veta vad han snackar om, han 
kändes mycket kompetent” 
 

- Under Social faktorn ”Grupper” i teorin beskriver Kotler hur referensgrupper kan 
påverka konsumenter. Det Man 25 känner är att hans fars bekant är mycket kompetent 
och fungerar på så sätt som en opionsbildare. Man 25 har stor tillit till denne man och 
påverkas mycket av dennes åsikter vad gäller valet av varumärke. Opionsbildarna är 
ofta kopplade till var och en, och det framgår tydligt att Man 25 känner att hans fars 
bekant är just en sådan, därför tolkar vi att det Kotler menar med referensgrupp även 
inkluderar opionsbildare.  

 
”Först kollade jag de flesta tillverkare och återförsäljares hemsidor” 
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- Man 25 söker här aktivt efter information och utsätts därmed för reklam. Beroende på 
hur Man 25 uppfattar budskapen kommer dessa att påverka honom olika. Varje gång 
en konsument kommer i kontakt med varumärket läggs det till en liten vikt på den 
mentala vågen som förr eller senare kommer att tippa över till något varumärkes favör. 
Detta gäller speciellt högengagemangsköp och när produkterna skiljer sig lite från 
varandra. Beroende vilka hemsidor som Man 25 besöker kommer detta att sätta sina 
spår hos honom, medvetet eller omedvetet och därmed påverka honom i valet. Detta är 
något som författarna av boken Mind of the Consumer tar upp under Reklam i teorin. 

 
”jag gick till olika butiker och förhörde dem” 
 

- Under psykologiska faktorer i teorin beskrivs situationsuppfattning. Beroende på 
vilken inställning som Man 25 hade när han gick till affärerna kommer detta påverka 
honom. Han kan vara villig att lyfta fram allt det positiva och inte ägna de negativa 
aspekterna någon närmare tanke på ett speciellt varumärke, så som Sony till exempel. 
Detta kallas selektiv förvrängning. Sedan kan även personalen i butiken ha fungerat 
som en sorts opionsbildare som Man 25 fars vän var åt honom. På detta sätt kan Man 
25 bli påverkad olika beroende på inställningen till de olika varumärkena från början 
samt om han får förtroende för personalen.  

 
Kvinna 27: 
 
”Min bror hjälpe mig även att leta motorcyklar genom hans kontakter” 
 

- Hennes bror har än så länge spelat en stor roll i Kvinna 27:s köpbeslutsprocess. Åter 
igen så påverkar han henne. Under sociala faktorer finner vi familj, där Kotler 
beskriver att familjen kan påverka och många beslut tas gemensamt. Kvinna 27 har nu 
rollen som syster och litar på sin bror då denne har mer erfarenhet än henne, han 
fungerar som en opionsledare som Kotler beskriver under sociala faktorn och grupper 
i teorin. Under rubriken personliga faktorer och underrubriken personlighet och 
självbild står det att självförtroendet spelar roll. Kvinna 27 verkar inte helt lite på sig 
själv och tar gärna hjälp av sin bror i detta fall. Detta kan nog vara svårt för en person 
som vill visa att denne är självständig och ska klara allt själv, men har man inte 
kunskapen så tar hon gärna hjälp av någon som hon vet bättre, alltså vet hon själv att 
hon inte är lika duktig på området som sin bror. 

 
”Jag var även i olika butiker och pratade med personalen” 
 

- Som står beskrivit under Man 25 så spelar återigen personalen roll i de butiker som 
Kvinna 27 besöker. Får hon förtroende för försäljaren/personalen kan de fungera som 
opionsledare och på det sättet påverka henne i sitt köp. Ju mer information Kvinna 27 
letar efter desto mer lär hon sig, och inlärning spelar stor roll som påverkansfaktor och 
detta står under psykologiska faktorer. Desto mer Kvinna 27 lär sig om området och 
de olika varumärkena desto mer påverkar detta hennes åsikter och attityder till de olika 
märkena. Det handlar om en så kallad kunskapsfunktion som benämns under åsikter & 
attityder, desto mer hon lär sig kommer detta att påverka hennes attityd till de olika 
sorters varumärken som finns att välja bland. Beroende vad personalen i butiken säger 
kommer detta spegla Kvinna 27:s åsikter och attityder och påverka henne i valet. 
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”För att få reda på fakta om motorcyklarna så tittade jag på varumärkenas officiella 
hemsidor” 
 

- För att få mer information besöker hon olika tillverkares hemsidor. Beroende på 
hennes åsikter och attityder så kommer hon uppfatta budskapen på respektive hemsida 
olika. Hon kommer att tolka budskapen olika beroende hur hon tolkar dessa med hjälp 
av sin referensram, och den budskapen som inte stämmer överens med hennes mentala 
bild av varumärket kommer hon förbise, detta kallas kognitiv dissonans. Men som 
författarna Sutherland och Sylvester beskriver under rubriken reklam i teorin så 
kommer varje lite bit av information/reklam påverka Kvinna 27 omedvetet. Det läggs 
på en lite fjädervikt vid varje interaktionstillfälle och som författarna skriver: Många 
bäckar små, kommer tillslut hjälpa vågen tippa över.  

 
Man 40: 
 
"Oftast köper jag hem ifrån Tyskland och då använder jag mig av Internet för att se till 
exempel vad det kostar på Boardershop. Oftast behöver jag inte söka så hemskt mycket, jag 
vet vad jag gillar så att säga” 
 

- När och hur man 40 söker information är situationsanpassat. Beroende om han söker 
information på Internet när han skall åka ned till Tyskland för att handla så vet han 
tack vare inlärning/erfarenhet vad han tycker om och detta i sin tur påverkar hans 
åsikter och attityder till de olika varumärkena. Detta står i teori kapitlet under rubriken 
psykologiska faktorer. Det han främst sökte efter var då priserna, hur dessa skiljde sig 
från varandra på de olika varumärkena. Att han bara söker på Internet har med största 
sannolikhet med hans livsstil (personlig faktor) att göra. Han tycker det är bekvämt att 
hemifrån se vilka priser Bordershop respektive systembolaget tar för de olika märkena 
som han är intresserad av. 

 
”Jag är väldigt idrottsintresserad och tittar mycket på sport på tv och där ser man ofta 
reklam för Carlsberg” 
 

- Vi ser att intervjuobjektets intresse påverkar vilka varumärken han kommer i kontakt 
med och i förlängningen kommer att konsumera. Vi knyter detta till den personliga 
faktorn ”Livsstil”, livsstilen är som nämnts tidigare ett levnadsmönster som präglas av 
bland annat vilka intressen en människa har. ”Reklamens påverkan” är också en faktor 
som spelar roll i köpprocessen. I teorikapitlet går att läsa om konsumentens 
referensram och att beroende på den så kommer reklamen behandlas på olika sätt. I det 
här fallet visar sig intervjuobjektet mer mottaglig för reklam som visas i de 
sammanhang som han intresserar sig för. 

 
Man 23: 
 
”de få gånger jag har varit iväg så har jag åkt med dem och jag har varit nöjd varenda 
gång” 
 

- Man 23 är här tydligt påverkad av sina erfarenheter, dessa åsikter har han fått genom 
inlärning som är förknippat till erfarenheter och som står under psykologiska faktorer i 
teori kapitlet. Här visar uttalandet på att tidigare erfarenheter ger en top-of-mind 
situation där informationssökningen börjar i det egna minnet och hans positiva 
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erfarenheter sidan tidigare gör att Fritidsresor är överst på den mentala listan. Hans 
positiva attityd gentemot Fritidsresor går att härleda till ändamålsenlig funktion som 
även det benämns under åsikter & attityder. Han har varit nöjd med de tidigare resorna 
och fått det han har förväntat sig. Därför är han mycket nöjd med dem och favoriserar 
dem då när han på nytt skall söka information om de olika resebolagen.  

 
”Min flickväns föräldrar har tre stycken dagstidningar medan jag inte har någon” 
 

- Vart Man 23 söker information kommer även att påverka vilken sorts information han 
kommer att se. Kulturella faktorer samt vart någonstans Man 23 befinner sig i 
livscyklen som är under personliga faktorer påverkar honom i detta fall. Man 23 är 
fortfarande studerande och då är det inte vanligt att man har tre dagstidningar, i detta 
fall har han inte ens en, vilket faller in under kulturella faktorer. Men han har däremot 
tillgång till Internet där han söker information om olika resor. 

 
”jag kollade bland annat med mina kompisar, inte förhörde dom men kollade med vilket 
bolag de hade rest med och om de var nöjda” 
 

- Här vill Man 23 veta vad hans vänner tycker angående de olika resebolagen. Under 
sociala faktorer beskriver Kotler att ens vänner ingår i en grupp som kallas primär 
grupp som karaktäriseras av informell kontakt och som påverkar ens val. 

 
”och andra sidan tror man att det borde vara billigare på Internet eftersom mycket annat är 
billigare där” 
 

- Man 23 är av åsikten att det borde vara billigare på Internet eftersom det är generellt 
billigare där enligt honom själv. Detta är en psykologisk faktor som påverkar varför 
han söker information om priser just där. Genom inlärning och erfarenhet har han 
åsikten att det är billigare på Internet och väljer därför att söka upp sin information 
genom den informationskanalen. 

 
”Fritidsresor hade en stor annonskampanj på TV och Internet” 
 

- Som Sutherland och Sylvester beskriver och som det står under rubriken reklam i 
teorin så läggs varje interaktionstillfälle till på den mentala vågen som konsumenten 
har i sitt huvud. Konsumenter tolkar budskapen olika med hjälp av sin referensram, 
och anledningen till att Man 23 kommer ihåg just Fritidsresor och inte någon annan 
leverantörs reklam har förmodligen med att göra att han tolkar de olika budskapen 
olika på grund av sin referensram och var mer mottaglig för information från 
Fritidsresor än från till exempel Apollo.  

5.3 Utvärdering av alternativ 
 
Man 25: 
 
”Jag hade övergett Sony helt och hållet, de var helt enkelt för dyra”  
 

- Personlig faktor ”Ekonomisk situation” präglar i hög grad vad en konsument kan och 
inte kan köpa vilket även konstateras i teorin, i den här situationen när det handlar om 
dyra sällanköpsvaror blir det än mer påtagligt att alla inte har råd med den typen av 
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konsumtion. Det Kotler skriver i teorin är att även om konsumenten anser sig behöva 
den mest exklusiva produkten så är det inte säkert han kommer köpa denna på grund 
av ekonomiska faktorer. I det här fallet så ser vi att Sony är med fram till 
utvärderingsfasen men att det varumärket sorteras bort där. 

 
”Jag kollade upp Sony lite mer så märkte jag med en gång att de var alldeles för dyra för 
mig” 
 

- Man 25 är begränsad när det gäller hans ekonomi. Detta kopplar vi samman med hans 
ekonomiska situation som beror på hans yrke; student samt att han befinner sig i det 
stadiet i livet (steg i livscyklen) när hans ekonomiska resurser är begränsad just för att 
han är student. Dessa faktorer benämns i teorin som personliga faktorer. 

 
”det är smidigt med en platt TV eftersom den inte tar någon plats i en studentlägenhet”  
 

- Intervjuobjektet är i ett skede i livet där han för stunden bor trångt. Han har en 
studentlägenhet och det finns en möjlighet att spara utrymme. Behovet påverkas alltså 
av en personlig faktor, närmare bestämt det stadie i livscykeln han befinner sig i. 

 
”skickade dem till pappas kompis, nästan som en offert. Jag bad honom säga vad han tyckte”  
 

- Här återkommer samma viktiga person som i det tidigare steget i processen. Det är 
uppenbart att pappans kompis har stort inflytande på köpbeslutet eftersom han 
omnämns vid flera tillfällen och intervjuobjektet under intervjuns gång framhåller att 
pappans kompis upplevs som kunnig. Som en typ av opinionsbildare passar detta 
fenomen in under beskrivningen av sociala faktorn ”Grupper” där Kotler skriver om 
referensgrupper. Intervjuobjektet tillhör inte referensgruppen men han ser ändå upp till 
en person som finns i den. I teorin står att läsa att den grupp en människa inte tillhör 
själv ofta kan påverka attityder och beteende i hög grad. 

 
Kvinna 27: 
 
”Båda två motorcyklarna känns bra för mig, lagom sportiga men ändå lite lugnare, lite 
tjejigare men ändå tuff”   
 

- Ur citatet kan vi läsa att när intervjuobjektet resonerar i utvärderingsfasen så tänker 
hon i banor av vad produkterna står för. De ska stå för samma värden som hon själv 
står för vilket beskrivs under personliga faktorer ”Personlighet och självbild”. 
Konsumenten utgår från den bild de har av sig själva och försöker återspegla den 
bilden i de produkter och varumärken som konsumeras. Även här ser vi att Kvinna 27 
påverkas av sina åsikter och attityder. Hon vill gärna uttrycka sina värderingar och sin 
självbild genom den motorcykel hon kommer att välja. Det kan även vara en ego 
defensiv påverkan när hon vill köpa en tuff motorcykel då hon egentligen anser sig 
själv vara lite ”mesig”. 

 
”samma märke som min bror har och ska enligt honom vara motorcyklar som har bra 
kvalitet” 
 

- Familjen spelar åter en roll i köpbeslutsprocessen. På samma sätt och av samma 
anledningar som tidigare så fungerar familjemedlemmar som viktiga opinionsbildare. 
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Det kan också härledas till det Solomon nämner inom inlärning, i det här fallet att 
andras erfarenheter kan spela roll och Kvinna 27 blir påverkad av hennes brors goda 
erfarenheter av sin motorcykel och det varumärke han har köpt. 

 
”Jag tog även kontakt med försäkringsbolag för att se vad olika försäkringar kostade” 
 

- På grund av hennes yrke, studerande, så har hon speciella ekonomiska förutsättningar. 
Detta står beskrivit under personliga faktorer i teori avsnittet och här ser vi tydligt hur 
detta påverkar henne i valet av motorcyklar. Försäkringarna är en indirekt kostnad som 
Kvinna 27 tar med i beräkningarna för att se vilka alternativ som hon kommer att ha 
råd med. 

 
Man 40: 
 
”Jag köper alltid antingen grön Tuborg eller grön Carlsberg för att jag tycker att det är en 
god öl samtidigt som att det är en viss status jämfört med de billigaste varianterna”  
 

- Intervjuobjektet nämner vilka varumärken som normalt hamnar i inköpskorgen. Vi får 
även en inblick in hur han tänkt när dessa valt. Smaken påverkar, men även den status 
som det innebär att inneha en lite dyrare öl. I teorikapitlet finns Kotlers beskrivning av 
sociala faktorn ”Roller och status”. Status ses som en funktion av den roll som 
innehas. Konsumenten förväntas välja de produkter och varumärken som reflekterar 
vad man är och vad man står för. Intervjupersonen har även en åsikt om vilka 
varumärken han tycker har den godaste ölen. Den psykologiska faktorn ”Åsikter och 
attityder” tar vi upp i teorikapitlet. Åsikterna kan vara baserade på riktig kunskap som 
i det här fallet men behöver inte vara det, även uppfattningar och tro kan vara grund 
till en åsikt. 

 
”Den öl jag väljer är till stor del den som har snyggast förpackning”  
 

- ”Reklamens påverkan” återkommer här. Förpackningen är i hög grad del av den 
marknadsföring som företagen bedriver. I ett slutligt val mellan ett par alternativ så 
kan förpackningen spela stor roll. Teorin säger att speciellt vid lågengagemangsköp så 
kommer reklam (promotion, förpackningsdesign) att påverka konsumenten även in i 
det sista. 

 
Man 23: 
 
”Ja nu var priserna en stor faktor, fast här kände jag att jag kunde faktiskt tänka mig att 
betala några hundralappar mer för att åka med Fritidsresor eftersom jag visste att jag kunde 
lita på dem” 
 

- Intervjuobjektets positiva erfarenhet från tidigare resor med bolaget i fråga gör att han 
har en positiv inställning till deras erbjudande även inför detta köp. Vi kopplar detta 
till den psykologiska faktorn ”Inlärning” eftersom han precis som teorin säger har lärt 
sig baserat på de resor som han gjort tidigare. Om en konsument är nöjd med sitt inköp 
så ökar chanserna att han eller hon återkommer som kund. För att koppla detta till det 
som skrivits under ”Reklamens påverkan” så påstår vi att genom inlärning så har 
intervjuobjektet ändrat sin referensram och är mer mottaglig för information gällande 
Fritidsresor. Den personliga faktorn ”Ekonomisk situation” erkänner intervjuobjektet 
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spelar en stor roll men i slutändan säger han att även om någon annan aktör på 
marknaden skulle vara något lägre i pris så spelar det ingen roll och han kommer att 
välja bort dessa till förmån för ökad trygghet i sitt köp. Det blir förstås en 
avvägningsfråga hur mycket pengar som mervärdet som fritidsresor ger innebär för 
intervjupersonen, och det är inget vi kommer gå in på. 

5.4 Köpbeslut 
 
Man 25: 
 
”Mamma hon är mer köp, köp, köp, hon är liksom mer slösa, så hon tyckte jag skulle köpa 
den med en gång medans pappa är mer, tja han ville väl att jag skulle tänka igenom köpet 
ordentligt” 
 

- Man 25 har genomgående haft mycket kontakt med sin familj, då speciellt hans far 
som har påverkat honom genom hela beslutsprocessen. Familjen nämns under 
rubriken sociala faktorer i teori kapitlet. Men varför familjen påverkat så mycket anser 
vi har att göra med de personliga faktorerna och steg i livscyklen. Han har varit sambo 
men är det inte längre, därför påverkar föräldrarna honom mer än vad flickvännen 
skulle ha gjort om man fortfarande hade varit sambo då de båda skulle ha varit 
inblandade i köpet. Vi ser även två helt olika faktorer som de båda föräldrarna bidrar 
med. Hans far påverkar honom genom ett rationellt tänkande, han vill gärna att Man 
25 skall tänka igenom köpet medan hans mor påverkar honom mer emotionellt genom 
att säga till honom att köpa en TV med en gång. Detta står under rubriken 
konsumentens olika behov i teori kapitlet och påverkar här Man 25 i sitt köpbeslut. 

 
”så jag ville gärna få hem den så jag kunde visa för polarna, spela lite x-box på den och bara 
få upp den på väggen för att få den rätta känslan liksom” 
 

- Man 25 vill gärna kunna visa upp sin TV för sina kompisar, som det står i teorin under 
rubriken personliga faktorer, självbild och personlighet så köper man produkter som 
speglar den bild som man själv har av sig själv, han har tidigare nämnt att han är 
prylgalen. Här vill Man 25 visa upp en bild av sig själv genom sitt köp och få 
uppskattning för produkten. Under psykologiska faktorer och motovation beskrivs 
Maslows behovshierarki. Har man täckt de andra behoven i stegen vill man hela tiden 
klättra uppåt, Man 25 vill tydligt få uppskattning av andra för sin TV. Att Man 25 vill 
visa upp den för sina vänner var viktigt, detta kan även tolkas som att han vill visa sin 
tillhörighet till en subkultur. Det står beskrivit i teorin att även ålder eller en 
generation kan vara en subkultur. Måhända är det så att Man 25 känner att ska man 
passa in i den kulturen är det en fin platt TV som kan göra att just han passar in lite 
bättre. 

 
Kvinna 27: 
 
”Jag ringde till säljaren i Falkenberg som sa att den var importerad från Tyskland och att 
den var i gott skick” 
 

- Kvinna 27 blir tydligt påverkad av säljaren när denna menar att motorcykeln är i gott 
skick. Detta kan förklaras av psykologiska faktorer och situationsuppfattning. Som 
Kotler beskriver det: En motiverad person är redo att agera. Men hur personen 
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kommer att se på saken beror på hur personen ser på situationen. Till exempel kan 
någon med samma behov uppfatta att säljaren bara försöker sälja iväg motorcykeln 
medans Kvinna 27 i detta fall anser att säljaren verkar vara kompetent och litar på att 
det han säger är korrekt. 

 
”Min bror tyckte att den var helt ok” 
 

- Kvinna 27 blir återigen påverkad av sin bror som tycker att motorcykeln verkade vara 
bra. Hon litar mycket på honom och som det nämns i teorin under sociala faktorer att 
familjen kan påverka. Tydligt så påverkar hennes bror henne (Ndubisi och Koo’s 
maktbegrepp) och som Kotler skriver är man oftast fler som tar ett beslut. Även om 
köpet är ett beslut upp till henne själv är hennes bror mycket involverad och blir på det 
sättet delaktig i köpet. Att många beslut tas i samförstånd konstaterar även Ndubisi 
och Koo. 

 
”längtade verkligen på att få hämta hem den och köra och visa upp den för mina kompisar 
och låta dem åka med” 
 

- I teorin beskrivs medlemsgrupper under sociala faktorer som en påverkningsfaktor. I 
dessa grupper ingår vänner och bekanta, Kvinna 27 vill gärna visa upp motorcykeln 
för sina vänner. Sedan i varje grupp man ingår i har man en speciell roll och med den 
en status och denna vill man gärna förtydliga genom sina köp. Så Kvinna 27 vill 
tydligt visa upp sitt nya köp för sina vänner och detta fungerar då ungefär som en 
spegel av hennes status i just den här medlemsgruppen. Men även under psykologiska 
faktorer benämner Maslow under rubriken motivation att om ett behov är mättat vill 
man tillfredsställa något annat. Tydligen vill Kvinna 27 även få uppskattning för sitt 
köp av sina vänner och på det sättet känna tillhörighet till en viss grupp. 

 
Man 40: 
 
”Jag tittar även på vad mina kompisar har tagit för öl”  
 

- När köpbeslutet ska tas så ser vi den sociala faktorn ”Grupper” återkomma. Vi anser 
inte att det är en typisk påverkningsfaktor i det här stadiet på modellen men det är en 
faktor för intervjuobjektet som sköter ölinköpen ihop med personer ur den 
primärgrupp som hans umgängeskrets består av. Vi vill även lyfta fram ”Personlighet 
och självbild” från de personliga faktorerna i teorin. Närmare bestämt vill vi peka på 
det som omnämns som Situationsberoende självbild, det vill säga att det märke en 
person konsumerar när han är själv inte behöver vara det samma som när han 
konsumerar samma sorts produkt ihop med andra människor.  

 
”Även om jag är principfast med mina ölsorter så kan det ju bli aktuellt att byta om de andra 
har hittat något annat” 
 

- Man 40 grundar sitt val på sociala faktorer. Han har en umgängeskrets där han är 
medlem, alltså sina vänner. Detta nämner Kotler i teorin som grupper, Man 40 är 
medlem i en grupp och den gruppen styr eller påverkar hans val. I gruppen, Man 40:s 
vänner, så har han en roll och status. Det han köper speglar hans roll och status och 
han medger här att han är villig att pröva en annan ölsort enbart ifall de andra i 
gruppen prövar den. Personlighet och självbild kan även vara en av anledningarna till 
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att Man 40 är villig att pröva en ny sort om de andra prövar den. I teorin beskrivs 
personligheten som något komplext, men den har flera egenskaper däribland 
anpassningsförmåga. Och i det här fallet handlar det om Man 40:s anpassning till den 
grupp han tillhör. 

 
”tufft att ha en specialdesignad burk att kunna visa upp där hemma för mina kompisar när 
jag har fest” 
 

- Gruppens betydelse för Man 40 stärks här än mer med detta citat. Även psykologiska 
faktorerna påverkar. Precis som Kvinna 27 vill visa sin nya motorcykel så vill Man 40 
visa upp den specialdesignade burken för sina vänner och på det sättet få uppskattning 
och erkännande som ölkännare och dryckesansvarig. Detta beskrivs i teorin som 
motivation under psykologiska faktorer som påverkar konsumenter i 
köpbeslutsprocessen. 

 
Man 23: 
 
”Priset, resedatum och allt stämde för alla så jag ringde till resebolaget och bokade” 
 

- När Man 23 bokade resan var det lite speciellt. Detta var ett köp som inkluderade tre 
stycken personer till. Sociala faktorer tar upp detta under grupper i teorin, att ofta är 
man inte ensam att ta ett beslut men Man 23 tog beslutet åt de tre andra också. De 
psykologiska faktorerna som Maslow beskriver om uppskattning för ett köp påverkade 
naturligtvis Man 23 som ville göra ett så bra köp som möjligt för att få uppskattning 
av de andra reskamraterna. Han nämner även att priset och datumet stämde. Priset 
härleder vi till de personliga faktorerna för alla som han bokade för, eftersom alla fyra 
var studenter så var priset viktigt med tanke på deras ekonomiska situation som i sin 
tur berodde på deras sysselsättning som var studenter. Datumet kan man beskriva som 
en situationsuppfattning, för Man 23 stämde alla de faktorer som de olika personerna 
hade, till exempel att de alla hade semester vid denna tidpunkt. Vid just den här 
situationen stämde alla de kriterier som Man 23 samt hans ressällskap hade på resan 
och detta är en av de psykologiska faktorerna som står omnämnda i teorin. 

5.5 Efterköpsbeteende 
 
Man 25: 
 
”Första månaden så va den ju skit häftig såklart, den va ju ny och man är ju prylgalen” 
 

- Här ser vi det som att den personliga faktorn ”Livsstil” påverkar efter köpet. 
Egenskapen prylgalen kan passa på andra ställen i teorin men främst är det en fråga 
om intresse och därmed påverkansfaktorn livsstil. Lin konstaterar under rubriken 
”Livsstil” att det går att definiera en konsuments livsstil utifrån dennes 
konsumtionsmönster, att vara prylgalen är ett sådant mönster anser vi. Prylgalen kan 
även ses som del av intervjuobjektets personlighet vilket också hör hemma under 
personliga faktorer. Konsumentens personlighet och självbild återspeglas i den 
konsumtion (av prylar) vilket konstateras i Kotlers beskrivning som redovisas i 
teorikapitlet. På grund av intervjuobjektets personliga egenskaper känner han en stor 
tillfredställelse direkt efter köpet. 
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”Men sen om man snackar om att inreda sitt hem, det har jag kommit på mer och mer så 
funkar ju TV:n som en inredningsgrej” och ”När jag var yngre så var jag riktigt impulsiv 
medans jag nu kan stå och vela inför köpen” 
 

- Här försöker Man 25 att under intervjun rationalisera sitt köp i efterhand genom att 
hitta nya fördelar som inredningsaspekten. Citatet tyder dock på en viss mognad hos 
intervjuobjektet. Han är fortfarande ganska ung men har börjat tänka i nya banor, vara 
mer rationell och mindre emotionell, och skaffat ett nytt intresse i form av inredning 
kanske som följd av att han är nybliven singel. Vi tolkar det som att den personliga 
faktorn ”Ålder och livscykelstadie” har påverkat den interna rationaliseringsprocessen 
i det här steget genom att intervjuobjektet tar hänsyn till fler faktorer än bara de 
vanligaste vid ett köp av den här typen och dessutom visar upp ett mer rationellt 
beteende.  

 
”det är ju sådana saker man vill höra” 
 

- När konsumenten köper något och får positiv respons från omgivningen så förstärks 
självbilden vilket konstateras i teorikapitlet under rubriken ”Personlighet och 
självbild”. Denna personliga faktor påverkar efter köpet. Intervjuobjektet säger i 
uttalandet ovan att han gärna ser att andra ger honom bekräftelse på de köp han gjort. 
Hur nöjd intervjuobjektet är med sitt köp kommer påverkas av responsen han får. 
Vissa personer har ett stort behov av att få bekräftelse på att de val de gjort är de rätta 
andra är mer säkra i sig själva. Citatet säger även att han vill få uppskattning vilket vi 
kopplar till psykologiska faktorn ”Motivation”. Man 25 kan även genom den positiva 
responsen han får tackvare sitt inköp känna att han passar bättre in i den grupp eller 
subkultur som han tillhör. 

 
Kvinna 27: 
 
”Mina vänner och bekanta passade givetvis på att hacka på mig och påpeka att bågen var en 
bluff” 
 

- Detta var vad hon kände när hon inte fick igång motorcykeln när hon väl hade köpt 
den. Nu visade det sig bara vara bensin som behövdes. Men ändå tar hon upp vad 
vännerna sa om köpet. Vännerna är en social faktor och kan påverka personen ifråga 
mycket. Kvinna 27 nämner inget vidare vad hon anser när vännerna hackar på köpet 
men hon beskriver själv att hon var missnöjd med köpet i början och troligen så 
förvärrar vännerna, den grupp hon tillhör, vad hon redan kände. Kotler skriver även att 
en psykologisk faktor som personlighet och självbild kan ha en egenskap som 
försvarsställning. Man kan tycka att Kvinna 27 borde rationalisera sitt köp och 
försvara det för vännerna. Men tydligen har hon inte den personligheten eller så inser 
hon, eller skäms hon över att ha gjort ett dåligt köp. 

 
”Kändes som jag passade in bättre i gänget efter detta” 
 

- Kvinna 27 fick emellertid igång motorcykeln och blev så småningom mycket nöjd 
över köpet enligt henne själv. Gänget hon refererar till kan vara en subkultur, detta står 
beskrivit under de kulturella faktorerna. Subkulturen i detta fall är då hennes 
motorcykel kompisar eller andra motorcyklister som hon kan identifiera sig med. Men 
det kan även vara en social faktor där hon stärker sin roll och status i sin 
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bekantskapskrets genom sitt köp och speglar sin personlighet på ett sätt som hon 
tycker stämmer bra överens med hur hon och andra ser henne.  

 
Man 40: 
 
”Efter mina resor så brukar jag reflektera över hur mycket pengar jag har sparat” 
 

- Under rubriken personliga faktorer och ekonomisk situation så beskrivs att detta är 
egenskaper som påverkar vad en person kan och inte kan köpa. Man 40 är då nöjd 
över sitt inköp då han märker att han antagligen har sparat en del pengar genom att åka 
till Tyskland för att köpa sina öl. Det kan även kategoriseras in under livsstil. Det är 
Man 40:s livsstil som speglar honom, han har en viss roll och status bland sina bekanta 
och resan blir på så sätt en del av hans livsstil. Man 40 har åsikten att det är mycket 
billigare i Tyskland och han på så sätt rationaliserar sitt beteende att åka ned till 
Tyskland för att handla öl. Det är då en psykologisk faktor att genom inlärning och 
erfarenhet så har han åsikten att den billigaste ölen finns i Tyskland och att det är ett 
bra skäl till att åka dit för att handla. 

 
Man 23: 
 
”alla var nöjda med köpet så då kändes det riktigt bra” 
 

- Eftersom han inte var ensam om att köpa resan, även om han var den som utförde 
själva köpet så får han bekräftelse av resten av vännerna som skulle åka med. Detta är 
en social faktor, att gruppen som skall åka med, att även de var nöjda. Sedan kan 
citatet tolkas in i psykologiska faktorer om motivation, återigen är det Maslows 
behovs hierarki som kommer att spela roll. Man 23 känner uppskattning och får ett 
erkännande om att han gjorde ett bra köp av de andra och detta hjälper honom att 
tycka att han gjorde ett bra köp. 
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6 Slutsatser  
 
För att besvara frågan i problemformuleringen, de faktorer som vi funnit påverka våra 
intervjuobjekt under köpbeslutsprocessens fem olika steg redovisas i det här kapitlet. Vi vill 
framhålla att vi ser på det hela utifrån en steg-för-steg synvinkel och har därför utelämnat 
exakt vem som blivit påverkad av vad. 
 

I modellens första steg ”Behovsuppkomst” ser vi att de främsta faktorerna som 
påverkar kommer från de närstående och då speciellt familjen. Motivation är även 
det en starkt bidragande faktor. Beroende på var man är i hierarkin så kan motiven 
vara antingen av självuppfyllande natur eller komma från ett sammanhang där 
intervjuobjektet visat att han söker uppskattning eller tillhörighet hos andra. 

 
I modellens andra steg ”Informationssökning” fann vi att samtliga intervjuobjekt 
påverkats av de två faktorerna inlärning och grupper. Inlärning är starkt förknippat 
med åsikter och attityder och inlärning kommer in i bilden så fort det inte rör sig 
om ett förstagångsköp. Grupper är ett samlingsnamn för alla grupper man kan ingå 
i med undantag för familjen som finns under en egen rubrik. Grupper är ett brett 
begrepp och att det dyker upp här är inte överraskande. En tredje faktor som inte är 
lika dominerande i den här fasen baserat på intervjuobjektens uttalande men ändå 
påverkar i hög grad är familj. Två av faktorerna som nämnts i det här stycket är 
alltså relaterade till sociala omständigheter. 
 
I modellens tredje steg ”Utvärdering av alternativ” finner vi en stark koppling till 
den personliga faktorn ekonomisk situation. Detta tycker vi är naturligt eftersom 
denna faktor sätter begränsningar för urvalet av alternativ. I övrigt fann vi att det 
var en enorm spridning på de faktorer som påverkat i den här fasen. Det tillskriver 
vi det faktum att våra intervjuobjekt hade väldigt olika syn på vad symboliska köp 
är och hade valt olika varor och tjänster. 

 
I modellens fjärde steg ”Köpbeslut” drivs samtliga intervjuobjekten av samma 
motivationsfaktorer som tidigare. De följer med redan från början på processen 
(behovsuppkomst) för tre av respondenterna. Grupper spelar även det en roll över 
inflytandet på köpbeslutet för de personer vi har intervjuat. Vi anser att 
referensgrupper eller opinionsbildare är en mer exakt beskrivning av det fenomen 
vi sett. Intervjuobjekten har ofta någon de ser upp till på något plan, till exempel 
på grund av status eller kunskap och influeras av dessa personer. Vid köpbeslutet 
påverkas två personer av den egna personligheten/självbilden. 
 
I modellens femte steg ”Efterköpsbeteende” finns återigen en stor spridning av 
faktorer som påverkar. Det är svårt att säga att någon har större betydelse än någon 
annan baserat på de svar vi fått från intervjuobjekten. Efter köpet uppstår en lite 
speciell situation, det kan vara värt att nämna hur personlighet och självbild kan 
spela in på hur nöjd konsumenten är efter sitt köp. Vissa personer behöver 
uppskattning i större utsträckning än andra. Det kan grunda sig i deras 
självförtroende, psykologisk faktor. 
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6.1 Reflektioner 
 
Vi vill även dela med oss av de andra intressanta slutsatser vi har dragit men som ligger 
utanför vårt syfte med uppsatsen. Det första vi vill påpeka är att resultatet av den 
undersökning vi har genomfört är beroende av de personer vi har undersökt. Resultatet av 
uppsatsen har förhoppningsvis ändå gett lönsam och intressant information om hur 
konsumenter påverkas i köpbeslutsprocessen vilket kan användas för en högkvalitativ 
marknadsföring som är riktad till det steg i köpbeslutsprocessen konsumenten befinner sig. 
Eftersom varje människa är unik och har sin egen livshistoria så är det naturligtvis självklart 
att det till viss del är olika faktorer som påverkat dem. Vi vill belysa sambanden och 
likheterna mellan vissa av dessa faktorer som vi anser är intressant.  
 
Många faktorer fungerar ihop och påverkar varandra, blir man påverkad av det ena så blir 
man automatiskt påverkade av den andra, till exempel inlärning leder till uppdatering av 
åsikter och attityder. Ett annat exempel är att konsumenterna påverkas mycket av de olika 
grupper de tillhör eller vill tillhöra, detta ser vi genom att studera deras motivation till köpet 
eller deras personlighet och självbild. Kan man på detta sätt koppla ihop faktorer räcker det 
kanske med en faktor för att med största sannolikhet ska kunna förutspå de andra.  
 
En annan intressant slutsats är att de faktorer som konsumenten blir påverkad från början 
följer med konsumenten genom majoriteten av stegen i köpbeslutsprocessen. Det blir som en 
röd tråd genom deras köp.  
 
Det finns faktorer som man kan härleda till ett rationellt tänkande så som de ekonomiska 
omständigheterna men de flesta andra faktorer såsom psykologiska faktorer är ett emotionellt 
motiv som påverkar konsumenten. I grunden finns det alltid ett rationellt behov som beroende 
på intervjupersonerna modifieras under resans gång till att påverkas av emotionella faktorer. 
Ett exempel på detta är när Man 25 har en TV som går sönder. Då uppstår ett rationellt behov 
att ersätta denna, när han sedan fördjupar sig i en informationssökning uppstår andra behov 
som är kopplade till det första men grundar sig i emotionella faktorer. Det grundläggande 
behovet är inget som vi har kollat närmare på utan inriktat oss på de efterföljande faktorer 
som uppstår på grund av det rationella behovet från första början.  
 
Det framkom genom våra intervjuer att ingen medvetet var påverkad av reklam under 
behovsuppkomsten enligt dem själva. Några utav dem nämnde inte någonting om reklam över 
huvud taget medan vissa utav dem nämnde det först i slutet av köpbeslutsprocessen. Vi anser 
dock att alla är påverkade av reklam, direkt eller indirekt fast på ett undermedvetet stadie. 
Detta styrks i teorin där det står att det är bara ”aha-reklam” som konsumenter kommer ihåg, 
det vill säga nyheter. Resterande reklam påverkar konsumenterna undermedvetet och så 
verkar det vara även i detta fall.  
 
Det vi har sett genom vår undersökning är att beroende på mängden information och kunskap 
en konsument har om varan denne skall konsumera så agerar denne olika. Ju mindre kunskap 
om produkten desto mer lyssnar de på andra och deras åsikter. Har en konsument stor 
erfarenhet litar de på sig själva medan en konsument som köper något för första gången litar 
mer på andra i sin närhet eller de med expertkunskaper så som butikspersonal etc.  
 
Det vi har undersökt är påverkansfaktorer som företag inte kan styra över enligt teorin men vi 
anser att många av dessa faktorer går att påverka med den rätta kunskapen, till exempel 
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påverka opinonsbildarna. Även om man inte kan påverka alla faktorer är det viktigt att förstå 
sig på dem och på detta sätt blir de ett mindre osäkerhetsmoment. 

6.2 Implikationer 
  
Uppsatsen bidrar med forskning kring påverkningsfaktorer vid symbolisk konsumtion. 
Materialet som framkommit kan i framtiden underlätta, samt ge en fördjupad kunskap, för 
marknadsförare kring konsumentens köpbeslutsprocess.  
 
Vi rekommenderar fortsatt forskning inom området för att få ytterligare kunskap kring 
konsumenternas köpbeslut. Detta för att tillföra den modell vi använt ytterligare dimensioner. 
Frågan vi skulle vilja ha svaret på och säkerligen många marknadsförare med oss är huruvida 
dessa faktorer påverkar konsumenten rationellt eller emotionellt. Skulle framtida forskning 
identifiera var i köpbeslutsprocessen konsumenten tänker rationellt eller emotionellt, skulle 
marknadsförare eventuellt kunna utforma sitt marknadsföringsmaterial just så att det passar 
sin kundgrupp i de olika stegen. Detta för att på ett ännu djupare plan komma ett steg närmre 
den marknadsföring som konsumenten tar till sig. 
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