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1 Inledning 

Vi utsätts ofta för en stor mängd reklam och information om vad som finns på marknaden. Det 

är omöjligt för människan att ta in all den information man utsätts för. Det gör det också svårare 

för företagen att nå ut till människorna då de lätt kan filtrera bort information som man finner är 

ointressant. När en ny produkt ska lanseras på marknaden måste den slåss med de produkter som 

redan finns på marknaden. Frågan är om det är svårare eller lättare för en ny produkt att göra sig 

hörd på marknaden när det redan finns så många andra produkter att konkurrera med. Dahlén 

(2008) skriver i sin bok Nextopia om hur vi lever i ett förväntningssamhälle där nu aldrig är snart 

nog. I samhället är regeln att det alltid kommer något bättre i framtiden, Dahlén (2008) syftar här 

då till exemplet med produkter. Människan förväntar sig alltid att nästa produkt kommer att vara 

bättre än den hon har nu.  

Vårt övergripande syfte är att undersöka ifall teorierna för köpbeteende och kundvärde är till-

lämpbara för produkter som inte lanserats ännu men marknadsförs i förväg. Då teorierna inom 

köpbeteende och kundvärde handlar om att förstå hur människan fungerar, är det därför viktigt 

för ett företag att veta hur de ska lyckas nå ut till konsumenten och få kunden att köpa. I den här 

undersökningen tänker vi därför intervjua respondenter med hjälp av en semistrukturerad inter-

vju för att kunna jämföra deras svar med teorierna för köpbeteende och kundvärde och se ifall 

dessa stämmer överens. Teknik är ett område där vi ser många förväntningar och intresset för 

vad som snart ska lanseras blir allt större. Vi tycker att området är ett tydligt exempel på det för-

väntningssamhälle som Dahlén (2008) tar upp. Då produkterna som kommer ut på marknaden 

efterliknar varandra behöver företagen differentiera sina produkter från sina konkurrenters vilket 

blir allt svårare. Det gör att man behöver lära känna sin kund och veta vad som krävs för att de 

ska välja en specifik produkt.  

Det vi är intresserade av är icke-lanserade produkter.  Det är ganska outforskat område vilket har 

gett oss problem med att hitta tidigare forskning. Vi har därför valt att använda oss av tidigare 

studier om köpbeteende gällande produkter som redan finns på marknaden. I dessa studier har 

forskare tagit upp hur företag kan lära känna sin kund och förstå konsumentens köpbeteende. 

Vidare undersöker studierna hur företag kan använda informationen för att utforma en mark-

nadsstrategi och få ett övertag bland konkurrenterna på marknaden. Även Peppers and Rogers 

(2005) som undersöker hur man kan öka företagets kundvärde skriver om att man måste veta 

vilka behov kunden har och uppfylla dem genom sin produkt eller varumärke. Vi tycker att vårt 

syfte är ett intressant forskningsområde då allt fler produkter marknadsförs långt innan de når 
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marknaden. När produkten har blivit ett stort samtalsämne och skapat stora förväntningar har 

företaget lyckats skapa en hype, som är ett känt uttryck i samhället. När en produkt har fått sin 

hype innebär det att företaget har lyckats med att få konsumenter så intresserad av produkten att 

de själva börjar prata om den och på så sätt sprider ordet vilket får andra konsumenter intresse-

rade av produkten.  
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2 Disposition 

Uppsatsen börjar med att vi tar upp bakgrund i form av begrepp och definitioner, tidigare forsk-

ning och sedan en problemformulering. Sedan förklarar vi de teoretiska utgångspunkterna vi föl-

jer i denna studie. Därefter beskriver vi vad syftet är med denna studie och vilka frågeställningar 

vi tänker besvara. Vidare motiverar vi vårt val av metod och hur vi har gått tillväga i insamling av 

material. Efter det presenterar vi resultatet av våra intervjuer där vi tagit ut det viktigaste och av 

mest användning för vår frågeställning. Vi går sedan vidare till att föra en diskussion om materia-

let där vi diskuterar utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Sedan drar vi 

egna slutsatser utifrån vår diskussion och till sist ger vi förslag på vidare forskning. I slutet av 

uppsatsen finner man källhänvisning samt bilagor.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vår uppsats i form av begrepp och definitioner, tidigare forskning och 

problemområde. 

3.1 Begrepp och definitioner 

Teknik – Med ordet teknik syftar vi på teknik inom tv, dator, telefon och spel.  

Hype – Med hype menas överdriven reklam eller uppmärksamhet. Mycket vanligt inom nöjes-

branschen och spelvärlden. När en produkt får mycket uppmärksamhet och konsumenterna har 

höga förväntningar på produkten. (Nationalencyklopedin, 2010) 

Ipad – En surfplatta som har utformats av elektronikföretaget Apple. Man kan koppla upp sig till 

ett internetnätverk och man kan bland annat använda den för att läsa tidningar eller böcker. (Ap-

ple, 2010) 

Apple – Ett elektronikföretag som grundades av Steve Jobs. Apple säljer bland annat datorer, 

musikspelare och telefonen Iphone. Apple är det företag som har bäst rykte hos sina konsumen-

ter enligt en undersökning som Fortune Magazine har utfört. Mycket av deras goda rykte till-

kommer från deras innovativa tänkande (Apple, 2010) 

3.2 Tidigare forskning 

Manoj Patwardhan, Preeti Flora and Amit Gupta (2010) har gjort en studie om köpbeteende för 

tvål och choklad. Syftet med studien var att dels studera redan existerande litteratur inom områ-

det och sedan undersöka vilka faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende för tvål och 

choklad. Detta för att ta reda på vilka sekundära faktorer som påverkar konsumenten utöver de 

mer djupa psykologiska faktorerna som sociala, kulturella och personliga. Författarna menar att 

studien kan vara bra för marknadsförare i utformandet av marknadsstrategier. Att känna kunden 

är alltid viktigt för att kommunicera med dem. De påpekar också att faktorerna som påverkar 

köpbeteendet är väldigt komplexa och djupt psykologiska vilket gör att det inte är så lätt att förstå 

konsumenten. Författarna har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka faktorer 

som har störst påverkan hos konsumenten utifrån redan i förhand utvalda faktorer som förfat-

tarna ställt upp. Variablerna de använt är paketering, pris, tillgänglighet, ingredienser, produkt 

popularitet etc. Det poängterar också att dessa inte nödvändigtvis är de primära faktorerna som 

påverkar utan att variablerna syftar till att hitta de sekundära faktorerna som påverkar konsumen-

ten. Författarna har också gjort djupare intervjuer med några av respondenterna för att få reda på 

anledningarna bakom deras svar. Författarna kommer fram till många liknande resultat från den 
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tidigare forskningen gjord på området. För choklad är det viktigaste för konsumenten att den har 

en attraktiv design, vad chokladen innehåller, alltså sammansättningen, och att det finns något 

som lockar till köp till exempel pris eller en association som finns i märket på produkten. För tvål 

är ingredienser också en viktig faktor. Eftersom ingredienser är viktiga blir också kvaliteten på 

produkten viktig, det här för att det finns ett samband mellan ändring av ingredienser och kvalite-

ten på produkten. Vid tvålkonsumtion köper konsumenterna helst populära märken och testar 

sällan nya. Det är även viktigt att tvålen passar konsumentens behov i form av hudtyp och lukt. 

Eftersom detta är viktiga faktorer i köpet av tvål får ingredienserna en avgörande roll då de på-

verkar de olika faktorerna som konsumenten påverkas av. Utöver innehållet i tvålen är pakete-

ringen och erbjudanden runt tvålen faktorer som påverkar beslutet. Författarna drar slutsatsen att 

produktens sammansättning, attraktiva paketeringsdesign och det övergripande utseendet är de 

sekundära faktorerna som påverkar val av märke.  

 

Wells (2008) har skrivit en artikel som heter Impact of Brand on Consumer Buying. Syftet med studien 

var att visa hur tillverkare och handlare av HVAC - system (Heating, Ventilating, and Air Condi-

tioning) kan öka värdet av sitt varumärke för att sälja fler system som i sin tur kan öka inkoms-

terna och vinstmarginalerna. Wells har här genomfört en enkätundersökning där han frågat vad 

som är viktigt för kunden i köp av HVAC system. I undersökningen fick han fram att det vikti-

gaste för konsumenten var trovärdighet, hållbarhet och energibesparande. Varumärkets rykte 

hamnade långt ner på listan och det var sällan ett köpbeslut baserades på varumärket.  

Författaren drar sedan slutsatsen att om företagen kommunicerade de produktegenskaper som 

kunden ansåg viktiga skulle det öka värdet på varumärket. Om kunderna blev informerade om 

vilka egenskaper ett visst märke har skulle de vara beredda att betala mer för produkten. Konsu-

menten letade i första hand efter information om produkten genom familj, vänner och tillverkar-

nas hemsidor. HVAC– tillverkarna antyder att säljaren skulle ha stor påverkan på konsumentens 

köpbeteende. Detta stämmer inte helt enligt undersökningen där det var väldigt få som i första 

hand skulle vända sig till en säljare för information. Tillverkarna marknadsför sig i dagsläget till 

försäljarna då det kostar mindre och eftersom konsumenterna är dåligt informerade kan en säljare 

ge expertråd till dem. Författaren menar att man behöver tänka om när det gäller säljarens inne-

börd då han inte var första källa för information. För att öka varumärkets värde skulle tillverkarna 

behöva kommunicera bilder av trovärdighet, hållbarhet och energibesparande till konsumenterna. 

Författarna tror att om företagen lägger energi på att bygga upp varumärket kan det löna sig och 

konsumenten skulle vara beredd på att betala mer för produkten.  
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Woodruff (1997) för en diskussion i sin artikel: Costumer value: The Next Source for Competetive Ad-

vantage om begreppet kundvärde och hur man genom operativ kapacitet kan få övertag över kon-

kurrenterna på marknaden. Artikeln förklarar först vad som menas med kundvärde, sedan tar ar-

tikeln upp hur organisationer kan lära sig om kundvärde och sina kunder och hur de kan använda 

de här lärdomarna i sina strategier för att kunna kommunicera värden utåt mot kunderna. 

I artikeln diskuteras flera definitioner på vad kundvärde är och vilka de gemensamma dragen är. 

Författaren ger sedan själv ett förslag på hur man kan beskriva begreppet:  

 ”Customer value is a customer’s perceived preference for and evaluation of those product attributes, attribute per-

formances and consequences arising from use that facilitate (or block) achieving the customer’s goals and purposes in 

use situations” (Woodruff, 1997, s. 140)  

Denna definition anser författaren tydligare beskriver kundens perspektiv på värde. Definitionen 

tar fast på både det önskade och mottagna värdet och tar hänsyn till kundens redan inlärda upp-

fattningar, preferenser och bedömningar.  

Det som författaren kommer fram till är att organisationer som vet vad kundvärde är och hur de 

kan använda det kan skapa ett övertag över konkurrenter. Woodruff tar upp att studier visar på 

att det finns ett glapp mellan vad ledare i organisationer tror att kunden värderar och vad kunden 

själv värderar. Han menar sedan att genom att lära känna sin kund kan man minska det glappet 

och det blir färre misstag när organisationen ska kommunicera sina värden. På det här sättet kan 

man skapa en förståelse som kan användas i organisationens strategier utåt mot kunderna. 

3.2.1 Problemformulering 
Vårt intresseområde för uppsatsen har varit köpintresset för produkter som inte lanserats på 

marknaden. I den tidigare forskningen har vi haft svårt att hitta forskning om den här typen av 

produkter. Vi har istället hittat flera studier om köpbeteende för produkter som redan finns på 

marknaden. I de studierna vi har tagit del av, talar forskarna om hur man kan lära känna sina 

kunder och deras köpbeteende samt hur den informationen kan komma till användning i utfor-

mandet av marknadsstrategier för att skapa ett övertag på marknaden. I en av artiklarna tar förfat-

tarna upp teorin om konsumenters köpbeteende och vad det innebär. I de andra artiklarna tas 

inte den teorin direkt upp utan författarna diskuterar kring hur man kan använda informationen 

man får från att studera köpbeteende. De diskuterar istället om att skapa kundvärde och att va-

rumärket kan kommunicera de faktorer som är viktiga för konsumenten.  

Eftersom vi inte har funnit forskning för produkter som inte lanserats än, ville vi undersöka om 
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det forskningen säger om köpbeteende och kundvärde för redan lanserade produkter även kan 

tillämpas på produkter som marknadsförs men inte har lanserats.  

Vårt samhälle har blivit allt mer kommersialiserat och det är allt svårare att nå fram genom allt 

brus. Berglez (2009) beskriver det kommersialiserade samhället som ett samhälle där nya produk-

ter som introduceras på marknaden blir eller kan bli, föremål för ekonomiska utbyten. Berglez 

(2009) beskriver att i ett kommersiellt sammanhang uppstår meningen och betydelsen för pro-

dukten i själva konsumtionen och användningen av produkten. Därför måste man inkoda de 

normer och idéer som finns i samhället i produkten för att attrahera publiken. Inkodningen gör 

att konsumenten lätt kan ta till sig produkterna eftersom den bygger på en betydelse som vi kän-

ner igen (Berglez, 2009). Wells (2008) tar upp detta faktum i sin studie om HVAC – system där 

företagen borde förmedla de egenskaper som konsumenten ser som viktiga i köpet av HVAC – 

system. Det här för att öka försäljningen och skapa någonting unikt gentemot konkurrenterna 

och som attraherar konsumenten. I Woodruffs (1997) artikel där han tar upp kundvärde och hur 

man kan dra nytta av att veta vad konsumenten värderar i sina köp, kan företaget lära sig att an-

vända det i sin marknadsstrategi så att de kan skapa övertag över konkurrenterna. Som Berglez 

(2009) säger skapas allt mer kommersialiserat material och det gör att det blir allt mer viktigt att 

differentiera sig och att veta vad konsumenten vill ha.  

Inom teknikområdet produceras hela tiden nya och mer utvecklade produkter, fler företag gör 

produkter som liknar varandra, vilket gör att det är ännu viktigare att differentiera sina produkter 

för att nå ut till konsumenten. Med teknik menar vi i det här fallet datorer, telefoner, tv-apparater 

och spel. Eftersom utvecklingen går fort framåt är det väldigt lätt att de tidigare produkterna blir 

ointressanta och tråkiga för konsumenten. Företaget måste lyckas skapa en hype kring sin pro-

dukt innan den kommer ut på marknaden för att konsumenten ska vilja köpa den vid lansering. 

För företagen är det viktigt att sälja så mycket av sin produkt som möjligt vid lansering då den 

snabbt blir gammal i teknikkategorin som ständigt utvecklas. Vi har sett att fler produkter mark-

nadsförs innan de har lanserats på marknaden för att tidigt skapa ett intresse. Vi har också sett att 

i det kommersiella samhället finns det stor konkurrens bland företagen och därför är det viktigt 

att veta vad konsumenten söker hos en produkt. Det finns inte mycket forskning om köpbeteen-

de för produkter som inte lanserats på marknad. Inom teknikkategorin ser vi att det blir allt mer 

vanligt att företag marknadsför sin produkt innan lansering och därför tycker vi att det är viktigt 

att belysa ämnet. Att veta vad kunden efterfrågar kan hjälpa företag att sticka ut i det kommersia-

liserade samhället och att skapa övertag. För att kunna göra det behöver vi veta ifall teorin om 

köpbeteende och kundvärde för lanserade produkter kan appliceras på icke lanserade produkter. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Här förklarar vi de teorier som vi använder för att jämföra med vårt resultat. 

4.1 Köpbeteende 

Köpbeteende handlar om att studera hur individer, grupper och organisationer väljer att köpa 

och använda en viss produkt (tjänster, idéer) för att tillfredställa sina behov. Kotler (2006) förkla-

rar att konsumentens köpbeteende kan påverkas av flera olika faktorer. 

4.1.1 Kulturella faktorer  
Kultur är de normer och värderingar som den grupp man växer upp i har. Den kulturella faktorn 

hör till den viktigaste faktorn som påverkar personens önskemål och beteende samt formar vär-

deringarna som han/hon har. Hur man har växt upp formar till stor del hur man är som person. 

En person med västerländskt ursprung har andra värderingar än en person med ursprung från 

Mellanöstern.  Man kan även prata om subkulturer där man får en mer specifik identifikation och 

socialisering av personen. En subkultur kan till exempel vara staden man kommer ifrån, religion 

eller ras. Människor kan även delas in i sociala klasser till exempel överklass och arbetarklass. 

Dessa klasser ses också som subkulturer då de delar liknande värderingar, intressen och beteen-

den. (Kotler, 2006) 

4.1.2 Sociala faktorer 
Med sociala faktorer menas hur personer i omgivningen påverkar dig, så som familj, referens-

grupper och social roll/status i samhället. Referensgrupper är alla de grupper som har en direkt 

eller indirekt påverkan på personens beteende eller attityd. Man kan dela in referensgrupper i 

primärgrupper och sekundärgrupper. I primärgruppen ingår de personer man ofta umgås med så 

som familj, vänner, kollegor, grannar med mera. I sekundärgrupper ingår de personer man inte 

träffar lika ofta, det kan vara medlemmar i en förening eller religiös grupp. Referensgrupper kan i 

vissa fall exponera personen i fråga för nya beteenden eller livsstilar, påverka attityder och själv-

uppfattning och skapa press för anpassning i samhället vilket kan påverka valet av produkt och 

varumärke. Människor påverkas även av grupper de inte tillhör och det kan antingen vara grupper 

man vill tillhöra eller grupper man tar avstånd ifrån. Familjen är den viktigaste sociala faktorn då 

man från sina föräldrar först får en förberedelse för livet inom politik, religion och ekonomi, 

känsla av ambitioner, självvärde och kärlek. Föräldrar och syskon kallas för family of oriention. Fami-

ly of procreation består av partner och barn, dessa har en mer direkt påverkan på konsumentens 

köpbeslut. Barnen har blivit allt mer delaktiga i köpbeslut tillsammans med sina föräldrar när det 

gäller exempelvis bilar och teknik.  
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I de grupper man deltar i får man alltid en roll och med rollen kommer status. Roll är de aktivite-

ter man förväntas utföra och status är rollens betydelse i gruppen. En marknadschef har till ex-

empel högre status än en försäljningschef. Personens roll i gruppen påverkar ens normer och be-

teende. (Kotler, 2006) 

4.1.3 Personliga faktorer 
Personliga faktorer är ålder, yrke, ekonomisk situation, personlighet och självuppfattning, livsstil 

och värderingar. Många av dessa faktorer har en direkt påverkan på köpbeteendet. 

En persons mognad, stil, musiksmak med mera påverkas av ens ålder och stadium i livet. Det 

finns många händelser i livet som kan förändra en persons köpbeteende, till exempel att man gif-

ter sig, skaffar barn, förlorar jobbet, blir befordrad, dödsfall med mera. Det betyder att en per-

sons köpbeteende aldrig är konstant utan ändras under livets gång. En viktig faktor är hur den 

ekonomiska situationen ser ut och vad man jobbar med. Har personen ifråga mer pengar skiljer 

sig deras köpbeteende mot någon som har mindre pengar. Hur mycket pengar man har beror då 

ofta på yrket och personens ekonomiska omständigheter, besparingar och tillgångar, skulder, lån 

och attityd inför slösa och spara. Alla har en personlighet och självuppfattning som de vill ska 

avspeglas i de varor och tjänster man köper. Med personlighet menas särskiljande psykologiska 

egenskaper som leder till konsekventa och uthålliga gensvar för stimulus i ens miljö. Det pratas 

ibland om märkespersonlighet där man ger märket en personlighet för konsumenten att jämföra 

sig med. Konsumenten väljer gärna en produkt som passar ens personlighet efter hur vi ser oss 

själva. Kotler tror att det egentligen baseras på hur vi skulle vilja se oss själva och hur andra ser 

oss. En livsstil är ett mönster som personen lever i uttryckt i aktiviteter, intressen och åsikter. 

Den visar hur personen ifråga interagerar och passar in i sin miljö. Människor från samma sub-

kultur, sociala klass och yrke kan leva med väldigt olika livsstilar. Konsumenten väljer då även i 

detta sammanhang, produkter som passar in i ens livsstil. (Kotler, 2006) 

4.2 Kundvärde 

The most important success factor for a firm is the ability to deliver better customer value than the competition. 

Good costumer value can be achieved only when product quality, service quality and value-based prices are in har-

mony and exceed customer expectations. Delivering only good product quality will never guarantee survival. 

(Naumann, 1995, s. 15) 

Naumann (1995) skriver att ett företag som ökar sitt kundvärde gentemot sina konkurrenter 

kommer få framgångar. Att maximera kundvärde och sträva efter att öka värdet kontinuerligt är 

att göra ”rätt sak”. Ett kundvärde består av tre byggstenar i en pyramidmodell: produktkvalitet, 
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servicekvalitet och värdebaserat pris. Kundvärdet skapas inte förrän alla delarna samspelar och 

når upp till kundens förväntningar. Det finns ingen steg för steg guide för hur man ska öka vär-

det. Att maximera kundvärde måste komma ifrån firmans kultur, värderingar, ledarstil, belönings-

system och struktur.  

Produktkvalitet och servicekvalitet är grunden för hur priset kommer se ut. Ifall det skapas pro-

dukter med dålig kvalitet eller ifall kunden ges dålig service så kommer det värdebaserade priset 

att sänkas. Ifall det är ett för högt pris för nivån på produktkvalitet eller servicekvalitet så kom-

mer försäljningen att drabbas (Naumann, 1995).  

Det finns fem grundläggande lärdomar att veta när det gäller kundvärde (Naumann, 1995). 

1. Det är kunden som definierar den lämpliga produktkvaliteten, den lämpliga 

servicekvaliteten och ett förnuftigt pris. Ett företag kan försöka gissa sig till vad kunden 

anser vara lämpligt, men gissningen skulle vara fel. 

2. Kundens förväntningar bildas i förhållande till konkurrenternas alternativ. Information 

om vad kunden tycker om en produkt utan referens till alternativen som finns på 

marknaden, kan inte säga så mycket. Ett företag kan nämligen ha bra produktkvalitet, 

servicekvalitet och rimliga priser men ha ett lägre värde än deras konkurrenter vars 

utveckling inom dessa områden är snabbare. 

3. Kundens förväntningar är dynamiska. Deras förväntningar blir bara högre och högre 

pågrund av att marknaden skapar nya produkter. Därför är de aldrig nöjda med det de har 

utan vill alltid ha det nya.   

4. Produktkvalitet och servicekvalitet måste framföras av hela kanalen, inte bara tillverkaren. 

5. För att kunna öka kundvärdet krävs det engagemang och åtagande från hela 

organisationen. Alla måste ta ansvar.  

De här fem lärdomarna utgår basen för kundvärde. Om företaget tar någon av de fem 

lärdomarna för givet kan man inte maximera kundvärdet. Alla fem är lika viktiga i strategin för att 

maximera kundvärde.  

Naumann (1995) skriver att det inte finns någon logik i att varumärket blir mindre viktigt när det 

blir fler marknadsdelar. Han menar att när det finns fler delar och därmed fler val så använder 

konsumenten sig av varumärket för att bestämma värdet och ta sitt beslut. Han tror att 
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varumärket kommer få en större betydelse i framtiden. Varumärket är en tillgång som hela tiden 

behöver arbetas med. Att skapa kundvärde är viktigt för att konsumenterna baserar sina beslut på 

det levererade kundvärdet (Naumann, 1995).  

”The only value your company will ever create is the value that comes from customers – the ones you have now, and 

the ones you will have in the future.” (Peppers & Rogers, 2005, s. 18) 

Värdet kan maximeras genom att få konsumenterna att återvända och köpa mer produkter. För 

att lyckas med det måste man ändra konsumenternas beteende och det gör man genom att sätta 

sig själv i konsumentens skor. Man måste förstå konsumentens behov för att sedan kunna an-

vända den informationen för att skapa kundvärde(Peppers & Rogers, 2005). För att sammanfatta 

det kort handlar det om att tjäna konsumentens tillit. Peppers & Rogers (2005) beskriver det som 

att du ger konsumenten någonting av värde och i sin tur ger konsumenten dig något av värde. 

Det värde som konsumenterna får är först och främst produkt kvalitet, pris och service men det 

finns även fler faktorer som ger konsumenten värde i sitt köp och det är de man måste hitta. Det 

är viktigt att skapa tillit men det är svårt att få konsumentens tillit men desto lättare att bryta den. 

Peppers & Rogers (2005) menar att hemligheten är att se situationen från konsumentens perspek-

tiv och att man ska behandla konsumenten som du själv skulle vilja bli behandlad om du var kon-

sumenten. På detta sätt blir det lättare att få konsumenternas tillit. Nästa viktiga del blir sedan att 

alla på företaget måste agera likadant för att konsumenten ska känna att alla på företaget bryr sig 

om dem. Att skapa en kultur där alla anställda försöker se saker från konsumentens perspektiv är 

det bästa sättet satt maximera värdet för konsumenten. 

”you can only influence customer’s behavior by understanding your value to the customer. Trying to figure out how 

to generate economic results by analyzing the customer’s value is simply looking through the wrong side of the tele-

scope. Customers rarely know or care what their value is to you. They just want to have their problems solved and 

their needs met, and every customer will have a slightly different twist on what he or she really needs, how your 

product or service can satisfy that need, and how important it is to do so.”(Peppers & Rogers, 2005, s. 39) 

Konsumenters behov är svåra och komplicerade att hantera. Behoven är också dynamiska och 

det gör det extra svårt, konsumenten ändrar sitt beteende under hela sitt liv. En persons behov 

kommer från djupa övertygelser, psykologiska anlag, stadier i livet, humör och rädslor med mera 

(Peppers & Rogers, 2005). Eftersom det svårt att förstå människan behöver man frekvent ställa 

sig i konsumentens skor och få en större förståelse för vilka behov de har. 

Vad är det som gör det så viktigt att veta så mycket om konsumenten och se saker ur dennes per-
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spektiv? Peppers & Rogers (2005) förklarar att ju mer vi vet om våra konsumenters behov ju 

bättre kan man förutspå vad de ska göra. Genom att veta vad konsumenten vill ha finns det en 

större chans att man kan påverka konsumentens framtida beteende, man kan förbättra kundvär-

det eftersom man då kan utforma erbjudanden, service och kommunikation så att det möter kon-

sumentens behov.  

När fler produkter blir masspecialbeställda för att möta konsumenternas behov blir varumärket 

det sätt som man kan kommunicera det problem som konsumenten vill ska lösas. Peppers & Ro-

gers (2005) tror att varumärket snart kommer att stå för produkten eller servicens funktionalitet. 

Det vill säga, vad det kan göra för konsumenten, hur det kan lösa en konsuments problem eller 

hur det kan förstärka en konsuments identitet. Ett starkt varumärke kan lättare attrahera kunder 

och kan begära ett pristillägg trots att produkter från andra märken har exakt samma kvalitet och 

funktion.  

”A brand is the same for every customer, but each individual customer will have his or her own unique relationship 

with a company or its brand, and each relationship will represent a different lifetime value, and could be based on 

satisfying a completely different need.” (Peppers & Rogers, 2005, s. 48) 

För att skapa ett hållbart värde för företaget måste man först skapa ett kundvärde och det kan 

man bara göra genom att faktiskt förstå vad konsumenten själv värderar. Lyckas man skapa ett 

kundvärde får man lojala kunder som kommer tillbaka och det är det som företaget tjänar pengar 

på.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel tar upp syftet med vår undersökning, vilka frågor vi ska besvara och vad vi har gjort för avgräns-

ningar. 

5.1 Syfte 

Vi vill undersöka om teorierna gällande köpbeteende på marknaden även är tillämpliga för pro-

dukter som ännu inte har lanserats men marknadsförs i förväg. Genom att intervjua konsumenter 

om vad som är viktigt när de bestämmer att de vill köpa en produkt som ännu inte finns tillgäng-

lig på marknaden, kan vi se om det finns några skillnader mot de gällande teorierna för köpbete-

ende.  

5.2 Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar konsumentens köpintresse för produkter som ännu inte släppts på mark-

naden? 

5.3 Avgränsningar 

Vår studie avser inte att undersöka hur företag kan marknadsföra sig eller dra generella slutsatser 

om konsumentens köpbeteende. Vi avser heller inte att se närmare på vad som påverkar konsu-

mentens köpbeteende för Apple produkter, vi använder bara Apple som ett exempel för att re-

spondenterna lättare ska kunna ge mer fokuserad information om vad som påverkar dem att vilja 

ha en produkt. I arbetet med att få fram bra material har vi valt att avgränsa oss en del. Först och 

främst har vi valt att rikta in oss på området teknikprodukter och med det menar vi tv, dator, spel 

och telefon. Detta för att det är den typen av teknikprodukter som ofta marknadsför sig innan 

produkten har lanserats på marknaden och det är ofta de produkter som skapar hyper. För att 

kunna göra den här studien tydligare har vi valt att endast fokusera på en produkt. Vi valde pro-

dukten Ipad från Apple som är en surfplatta och som inte hade kommit ut i Sverige under tiden 

för vår undersökning. Den finns dock i USA och i vissa andra länder.  
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6 Metod och material 

Här beskriver vi vilka metoder vi använt oss av och hur vi har gått tillväga i utformningen av vårt material. Vi 

tar även upp uppsatsen validitet och reliabilitet och för en diskussion om vår metod.  

6.1 Kvalitativmetod  

Holme & Solvang (1997) menar att i en kvalitativ undersökning är det tolkning och förståelse 

som står i centrum. Vi har valt en kvalitativ ansats då vårt syfte är att få en djupare förståelse och 

jämföra det med tillgängliga teorier för ett fenomen och inte att generalisera våra resultat. Holme 

& Solvang (1997) tar upp tre punkter för när man ska använda sig av kvalitativa metoder: 

- När man vill ha ett totalperspektiv eller fullständig förståelse 

- När man vill ställa upp hypoteser och nyansera tolkningar med mål att bygga upp teorier 

och skapa referensramar. 

- När man vill förstå olika sociala processer. 

I denna studie vill vi få förståelse och det kan vi få genom att analysera ett fåtal enheter mer på 

djupet och på så sätt förstå det vi vill undersöka närmare. Kvalitativa metoder kännetecknas av 

att man har närhet till källan. Det är när man kommer nära det som ska undersökas som det går 

att förstå den företeelse man vill undersöka (Holme & Solvang, 1997). I kvalitativ metod finns 

det flera tekniker för att undersöka en företeelse, detta kan göras genom direktobservationer, 

deltagande observationer, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor. Vi har valt 

att använda oss av intervjuer i vår undersökning då den insamlingsmetoden bäst passar vårt syf-

te. Inom intervjumetoden finns det två vägar att gå antingen väljer man att utforma fokusgrup-

per eller så gör man individuella intervjuer med respondenterna. 

6.1.1 Fokusgrupper 
I en fokusgrupp görs en intervju med en grupp. Gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte och 

samtalet ska fokusera kring ett givet tema (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009). 

Fokusgrupper används ofta i marknadsundersökningar när ett företag vill testa någon ny produkt 

eller design (Esaiasson m.fl. 2009).  

Fokusgrupper kan beskrivas som ett mellanting mellan observationer och enskilda intervjuer och 

tar hänsyn till både innehållet och det sociala spelet inom gruppen. Esaiasson m.fl. (2009) skriver 

att meningen med en fokusgrupp är att samtalet ska flöda mellan deltagarna och de ska föra dis-

kussionen genom att rikta frågor och påståenden till varandra.  
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6.1.2 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att fokusera på intervjuer då vi kan få djupare information om det vi undersöker. Esai-

asson m.fl. (2009) använder ordet samtalsintervju och meningen med samtalsintervju är att sitta 

ner tillsammans och föra samtal mer än en formell intervju. Här finns det stora möjligheter att få 

djupgående information om de man avser att undersöka. Man kan få oväntade svar och det finns 

chans till uppföljningar. Samtalsintervjuer är bra när man vill veta hur människor själva uppfattar 

sin värld (Esaiasson et al. 2009). Denna form passar vår undersökning bättre än fokusgrupper då 

det är viktigt för oss att personens egna erfarenheter och tankar kommer fram. Fokusgruppen 

kan vara hämmande i form av att respondenterna inte lika öppet kan prata om vad de egentligen 

tycker och tänker.  

Inom samtalsintervjumetoden finns det tre olika former av intervjuer som kan användas: Ostruk-

turerade, semistrukturerade och strukturerade (Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2008)  

6.1.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att använda oss utav en semistrukturerad intervjumetod. En semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren på förhand har definierat de teman som utfrågningen gäller. Något som 

även görs inför en semistrukturerad intervju är att förbereda en intervjuguide. Det är väldigt flex-

ibelt att senare kunna ställa uppföljande frågor (Östbye m.fl. 2008).  

6.2 Strategiskt urval 

I kvalitativa metoder är generalisering och representativitet inte centralt när man ska göra sitt ur-

val, däremot är det viktigt att man får undersökningspersoner som kan tillföra relevant informa-

tion till studien. Har man ett urval som inte kan tillföra relevant information kan undersökningen 

bli värdelös. Till exempel, om ska man undersöka arbetslösa människor kan man inte intervjua 

personer som arbetar eller inte vill ha något arbete. Urvalet ska göras systematiskt utifrån dem 

kriterier som ställts upp (Holme & Solvang, 1997). 

När vi har gjort vårt urval har vi använt oss av de kriterier vi har ställt upp. Först och främst var 

respondenterna ifråga tvungna att vilja ha en Ipad eller redan äga en. De intervjuade personerna 

skulle vara studenter eller personal på högskolan i Jönköping, detta för att det är lättare att hitta 

respondenter och få tid för en intervju. För att hitta de personer vi skulle intervjua frågade vi stu-

denter och personal på skolan om de ville ha en Ipad eller kände någon som hade en. När vi fick 

tag i en person så frågade vi om han eller hon kände någon annan som också ville ha en Ipad och 

på detta sätt kunde vi samla ihop respondenter. Efter att ha intervjuat sju stycken personer såg vi 

att många svar var de samma och vi hade uppnått en mättnad i materialet. Denna metod kallas 
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för snöbollsurval (Esaiasson, 2007) där respondenten rekommenderar nästa respondent och på så 

sätt blir snöbollen större och större. Esaiasson (2007) skriver att en nackdel med denna metod är 

att det finns stor risk att inte få med en representativ del av den population man undersöker. I 

vårt fall är inte detta ett problem då vårt syfte är att få en djupare förståelse av vad som påverkar 

en konsument att vilja ha en produkt innan den kommit ut på marknaden. 

6.3 Analysmetod  

I analysen av vårt material har vi valt att använda oss av hermeneutik. Hermeneutiken betyder 

läran om tolkning (Esaiasson et al. 2007) och går ut på att förstå, inte bara begripa, det vi analyse-

rar (Thurén, 2006). Vårt syfte är att förstå människan och hennes handlingar och att detta är en 

lämplig metod att analysera efter. Thurén (2006) skriver att man använder sig av hermeneutik när 

man vill förstå människor, människors handlingar och resultatet av människors handlingar. Tolk-

ning kan också vara mycket svårt då man ofta måste försvara sitt metodval. Tolkningen påverkas 

också av tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse och kontexten man befinner sig i. Tolkning 

är således en osäker verksamhet då det finns många faktorer att ta hänsyn till. I hermeneutiken 

hittar man begreppet hermeneutisk cirkel eller ett mer passande ord, hermeneutisk spiral (Thurén, 

2006). Med detta menas att man som forskare har förförståelse om saker i sin omgivning. Genom 

att få mer erfarenhet och nya intryck kan man rasera och göra om sin förförståelse till ny förförs-

tåelse och i vissa fall förståelse. Det kan beskrivas som ett växelspel mellan förförståelse och erfa-

renhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet (Thurén, 2006). Spiralen är ett bättre sätt 

att förklara det, då en spiral aldrig slutar, medan en cirkel sluts. Thurén (2006) beskriver varför 

spiral är ett bättre uttryck än cirkel. 

”Det visar inte bara att erfarenhet och förförståelse förutsätter varandra i en ständig kretsgång. Spiralliknelsen 

påminner också om att en större erfarenhet ger en bättre förförståelse som i sin tur gör att man uppfattar finare 

nyanser. Förförståelsen utvecklas från fördomar till verklig förståelse.” (Thuren, 2006, s. 61) 

6.4 Tillvägagångssätt 

Vi har varit noggranna med att förklara för respondenten vad uppsatsen kommer att handla om 

och vad undersökningens syfte är utan att leda dem i en viss riktning. Det här för att de ska ha en 

förståelse om varför vi gör den här undersökningen. Vidare förklarar vi även varför uppsatsen 

behöver deras åsikter och svar angående olika frågor och till sist att respondenten kommer att 

vara anonym i uppsatsen.  

Vi utgår ifrån vad Kvale och Brinkmann (1997) skriver om att intervjuerna ska genomföras efter 



 

17 

 

en intervjuguide och att man ska ha ett reflekterande förhållningssätt till respondenten. Då vi an-

vänder oss av en semistrukturerad intervju har vi utformat vår intervjuguide (se bilaga 1) efter 

teman med några nyckelfrågor för att få de svar vi behöver. Vi har utformat frågorna utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Respondenten får börja med att förklara sin allmänna bakgrund så-

som var de växte upp, hur deras relation är till familjen, tidigare jobb samt fritidsintressen. Vidare 

frågar vi om respondentens förhållande till teknik och hur det sett ut tidigare samt ser ut idag. 

Något de även får berätta om är vilka faktorer som påverkar deras köpbeslut inom teknik. Inter-

vjun fortsätter med att respondenten får berätta om hur han/hon kom i kontakt med informatio-

nen om Ipad. Sedan avslutas det med att han/hon får berätta varför han/hon är intresserad av 

den valda produkten och vilka faktorer som skulle påverka till att köpa den eller låta bli. De som 

redan har en Ipad får istället förklara vilka faktorer som påverkar till att de köpt produkten innan 

den nått marknaden i Sverige. Avslutningsvis får respondenten även berätta vad han/hon tycker 

om varumärket som tillverkar produkten. Då detta är en öppen intervju så har respondenten haft 

chansen att prata öppet genom hela intervjun. För att behålla en bra relation till intervjupersonen 

och intervjuguiden så har vi valt att en av oss, samma person, intervjuar varje gång. Alla intervju-

er har dokumenterats med hjälp av en ljudinspelare. På detta sätt har den som intervjuat kunnat 

koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor. Intervjuerna har genomförts under loppet av 

tio dagar och alla intervjuades innan lanseringen av Ipaden i Sverige. 

Kvale och Brinkmann (1997) förklarar att intervjumaterialet ska förberedas för analys vilket i 

princip innebär att överföra talspråket till skriftspråk. Det har skett i transkriberingen då vi över-

fört ljudfilen till datorn och sedan lyssnat och skrivit ner det som sagts. I transkriberingen har vi 

inte skrivit ner reaktioner, kroppsspråk och hummande. För oss har endast innehållet varit intres-

sant i intervjun och inte några processer. Vi har inte alltid använt skriftspråksnormer i transkribe-

ringen då vi ville behålla autenticiteten i citaten. 

I analysen har vi använt oss av den hermeneutiska metoden där vi använt vår egen förförståelse 

och kunskap för att analysera vårt material.  

6.5 Validitet och reliabilitet 

När man forskar måste mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder vara 

reliabla och studien valid för att ens reslutat ska anses ha ett vetenskapligt värde. (Ejvegård, 2009) 

Begreppet validitet innebär giltighet eller trovärdighet. Med det menas hur pass relevanta data och 

analyser är i förhållande till problemformuleringen.(Östbye m.fl. 2008). Vad vi mäter och om det 
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vi mäter är utklarat i frågeställningen är validiteten är beroende av. (Holme & Solvang, 1997). För 

att öka validiteten har vi utformat vår intervjuguide efter vår frågeställning och de teorier vi an-

vänt oss av. På detta sätt har vi sett till att få fram det material vi behöver och som vi avsåg att ta 

reda på för att uppnå vårt syfte. Vår studie anser vi är valid för att vi mätt det som vi skulle mäta 

och på det sättet kunde uppnå vårt syfte.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och används för att mäta hur tillförlitligt och användbart det 

mätinstrument man använder är. Reliabilitet bedömer alltså kvaliteten i insamlingen, bearbetning 

och analys av data (Östbye m.fl. 2008). Vår mätmetod för framställandet av material har haft en 

god reliabilitet då vi genom vårt empiriska material har kunnat besvara vårt syfte och den fråge-

ställning vi ställt upp.  

6.6 Metoddiskussion  

Genom att använda oss av ett kvalitativt undersökningssätt har vi lyckats uppnå vårt syfte. Ifall vi 

skulle valt att använda oss av en kvantitativ metod så skulle vi inte ha fått samma bakomliggande 

faktorer samt respondenternas egna åsikter på samma sätt som vi nu fått fram genom en kvalita-

tiv metod. I en kvantitativ metod skulle svaren varit mer styrda då respondenten endast haft 

svarsalternativ som vi i förväg hade bestämt. På det sättet hade de inte kunnat få fram sina egna 

åsikter som ger djupet till varför de valt sitt alternativ. För att uppnå vårt syfte krävdes en djupare 

förståelse om konsumentens köpbeteende och en kvantitativ metod kan inte få fram denna för-

ståelse. Inom den kvalitativa metoden finns det, som beskrivet tidigare, olika metoder att använda 

sig av. Vårt val stod mellan fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Med fokusgrupper tror vi inte 

att vi skulle få den djupare förståelsen och respondenterna skulle kunna känna sig hämmade att 

säga vad de vill. Eftersom teorin om köpbeteende handlar mycket om de psykologiska delarna 

ansåg vi att det framhävs bättre med en kvalitativ intervju.  

Vårt resultat bidrog till att uppnå syftet och att vi har kunnat se mönster i respondenternas bete-

ende. Dock var det vissa respondenter som inte var lika öppna och pratade lika mycket som 

andra i vissa frågor. Det var ibland svårt att få ut lite längre utläggningar i några frågor. Hade de 

varit mer öppna hade vi kunnat se fler och tydligare mönster i materialet. Våra respondenter har 

endast varit män och alla utom en var student och vi hade kanske fått ännu djupare förståelse om 

vi intervjuat olika typer av människor i olika stadier i livet. I efterhand kan vi tycka att det hade 

varit intressant att få både mäns och kvinnors perspektiv på fenomenet. Vi ser inte vårt urval på 

något sätt negativ för vårt syfte utan om man valt ett annat urval hade det kunnat visa sig fler in-

tressanta mönster och djupare förståelse.  
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7 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen innehåller det material från vår undersökning som vi sedan använder i vår diskussion. Ma-

terialet består av sju stycken intervjuer som har tilldelats fiktiva namn. Resultatet redovisas utifrån de faktorer 

som teorierna tar upp och som vi ser har påverkat respondenternas köpbeteende. Av följande personer är det Artur 

och Frank som köpt en Ipad innan den lanserades i Sverige och de andra är intresserade av att köpa.  

7.1 Kulturella faktorer 

Kulturella faktorer har haft en stor inverkan på respondenternas teknikintresse. Att växa upp i en 

västerländsk kultur påverkade respondenterna eftersom de växt upp under teknikens utveckling. 

De har växt upp i mindre städer eller i förorter till större städer där det aldrig har varit ett krav 

från omgivning att ha det senaste inom teknik. Men respondenterna tyckte alltid att det var spän-

nande när någon hade det. 

”. . . den pressen fanns inte där direkt att man skulle ha det senaste, väldigt coolt när någon hade det men det var 

ingen press själv att ha det, man var inte utmobbad för att man hade en taskig telefon liksom” – Clint 

”Det fanns ju dom som fick fräschaste mopeden när de fyllde femton (. . .) och dom hade ju alltid det där senaste 

och så men mina föräldrar har haft lite pli på oss under uppväxten och har inte velat att vi ska bli såna som ska 

utmärka sig sådär liksom så . . .” – Edmund 

Frank växte upp utomlands, i utvecklingsländer, men på ett västerländskt vis eftersom hans familj 

är från Sverige. Det här ledde till att det inte fanns några krav på att ha någon speciell produkt 

eftersom många var fattiga och inte hade samma tillgång till att köpa teknikprodukter som i Sve-

rige. Han präglades av den västerländska kulturen eftersom hans pappa alltid köpte hem det se-

naste och han fick tidigt ett teknikintresse. Han har idag ett behov av att ha det senaste. Resultatet 

visar därför på att uppväxten har påverkat en persons grundläggande värderingar.  

Edmund, Douglas och Glenn studerar vid Handelshögskolan i Jönköping och beskriver att det 

där finns normer om att det är viktigt att ha det senaste. Skolan blir en subkultur där det formas 

värderingar som respondenterna har påverkats av. 

”… här på Handelshögskolan till exempel är det otroligt många som vill ha det senaste, ganska många som är aa 

gillar prylar och så vidare. Man känner lite press, man kan inte sitta med vad som helst även om det skulle duga. 

Så det är väl lite prylhets kan jag tänka mig.” – Glenn 
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7.2 Sociala faktorer 

Respondenterna har i stor utsträckning påverkats av sociala faktorer. Familjen har haft en stor 

betydelse för respondentens intressen och beteende. Det är tydligt att respondentens intresse för 

teknik kommer ifrån familj och vänner i deras omgivning.  

”. . . mycket min far som ligger bakom det där tekniken tror jag, han har alltid köpt, det var han som köpte da-

torn, det är han som har sett till att vi alltid haft den senaste videon . . .” – Frank 

”. . . pappa han har också vart väldigt teknikintresserad även om han inte är så ung så det var väl mest det som 

fick mig på spåret sen så har ja alltid haft en kompiskrets som alla var intresserade . . .” – Artur 

Det här visar hur föräldrarna hade stor påverkan på intresset för teknik som utvecklades. Frank 

menar att hans pappa är anledningen till varför han är en tekniknörd idag. I nutid har vänner stort 

inflytande på deras val av produkt och märke. Respondenterna gör en antydan till att de indirekt 

påverkas av sina vänner. Vissa uttrycker det tydligare än andra. Douglas påverkades av sina vän-

ner i köpet av dator. 

”… men folk är ju levande marknadsdelar de marknadsför ju saker hela tiden, det är ju inte pågrund av att jag 

kollar på reklam som jag får reda på nya tekniska prylar, det är att någon polare säger ” aa men shit kolla den 

där sidan” så får man en länk och så är det någon ny pryl sen så blir man intresserad (…) Så det är inte direkt 

påverkan via reklam som man kanske blir sådär wow, det är ju att man får indirekt information om någonting 

som man inte visste om (…) och det får man reda på från vänner eller från bekanta …” - Clint 

”. . . alla höll ju på att skaffa Mac å så har de bara tjatat hela tiden å så har man sett att de funkar bättre och 

smarta grejer, det påverkar ju.” – Douglas 

För teknikprodukter så är det viktigt med rekommendationer och recensioner, skrivna av kunniga 

personer inom området eller andra som provat produkten. I Franks fall litar han mer på dessa än 

på sin närmsta omgivning och säger även att han påverkar andra mer än vad andra påverkar ho-

nom.  

”Recensioner och sånt där brukar jag läsa om produkter och se vad andra användare tycker och sen värdera ut-

ifrån det. Som nu till exempel i julklapp vill jag ha en systemkamera och då har jag börjat läsa recensioner, vilken 

man ska ha, vilken nivå man ska lägga sig på och vilka objektiv och sådär. Då får man med andras perspektiv, 

ett större omdöme om grejerna. ” – Edmund 

Bernard har påverkats på ett annat sätt. Hans pappa var teknikintresserade men inte speciellt 

kunnig inom teknik, därför köpte Bernards pappa aldrig hem de senaste teknikprodukterna. Ber-
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nard kunde därför inte skapa ett teknikintresse då han inte hade tekniken lika tillgänglig som 

andra. Det här har lett till att Bernard inte har så stor kunskap inom teknik, han beskriver sig själv 

som tekniskt intelligensbefriad och vill att det han använder ska fungera och vara lättanvändligt. 

Han har heller inte haft ett särskilt stor intresse för teknik. Han började sedan jobba i en elektro-

nikbutik, det har gjort honom mer intresserad och insatt i området. Eftersom han vet hur tekni-

ken han jobbar med fungerar är det idag han som påverkar sina föräldrars köp.  

7.3 Personliga faktorer 

De personliga faktorerna har stor betydelse vid köp av tekniska produkter. Den ekonomiska situ-

ationen är väldigt avgörande för köpet, om man inte har råd med produkten kommer den inte 

köpas. För de respondenter som är studenter påverkar den ekonomiska situationen köpet av en 

produkt, de pekar på att som student har man sämre ekonomi.  

”Nu när man är student så är det pris man kollar mycket . . .” – Douglas 

 Vad man arbetar med har en inverkan på den ekonomiska situationen. Som student har man en 

låg inkomst och respondenterna jobbar därför gärna vid sidan om för att förbättra ekonomin.  

”. . . det gäller ju att man är tillräckligt köpstark också och har pengar nog för att kunna köpa en produkt som 

är såpass dyr bara för att man är så intresserad av den.” – Frank 

För Frank, som är konsult, är tid pengar vilket gör att han kräver produkter som är användarvän-

liga och Apples produkter uppfyller de behov han har. I yrket som Bernard har säljer han Apple 

produkter vilket har lett till att han köper just det märket. Han blir hela tiden exponerad för deras 

varumärke, vad de står för och deras nya produkter. Resultatet visar här att yrket påverkar kon-

sumentens ekonomiska situation, attityd och behov.  

Våra respondenter har som de kulturella faktorerna beskriver växt upp i ett västerländskt samhäl-

le. De är nu i 20-30 års ålder och var unga när tekniken fick större betydelse i hemmet. Tekniken 

är viktig för respondenterna i deras vardagliga liv vilket det inte var på samma sätt för deras för-

äldrar. Föräldrarna var teknikintresserade under respondenternas uppväxt men eftersom de själva 

inte växte upp med tekniken kom det inte lika naturligt för dem. 

”Han har ju varit lite mer, om någonting med datorn kan han försöka lösa det, han är inte jättebra på det men 

han försöker förstå vad som står ( . . . ) dom är ju inte uppvuxna med det liksom. Dom som växer upp nu kom-

mer nog vara mycket mer så.” – Edmund 

Det visar på att åldern har haft betydelse för utvecklingen av deras teknikintresse. De är ständigt 
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uppkopplade och använder tekniken som ett kommunikationsredskap för att hålla kontakten med 

vänner och familj. Respondenterna använder även tekniken mycket i deras skolarbete och jobb 

eftersom det även är stor del av deras vardagliga liv har tekniken även blivit en stor del av friti-

den.  

”Datorn använder jag för många timmar om dagen och mobilen är rätt mycket också ( . . . ) Facebook, mail, 

skola bara sitter och slö surfar, Aftonbladet sådär.” – Douglas 

En viktig del i personliga faktorer är personens egna värderingar och livsstil. Respondenterna le-

ver en livsstil där teknik spelar en viktig roll och där deras värderingar påverkar deras köp. Re-

spondenterna tycker att det är jobbigt när tekniken slutar att fungera och de vill därför ha pro-

dukter som är enkla, användarvänliga, hållbara och snabba. De har en attityd till att hela tiden 

köpa bättre produkter. De vill inte ha en sämre produkt än vad de redan har och de förväntar sig 

att nästa produkt ska vara bättre och mer utvecklad. Det här kan knytas till vad Dahlén (2008) 

skriver om förväntningssamhället, att hela tiden ha förväntningar om nästa produkt. 

”. . . innan jag köpte min mac så hade jag nog inte så höga förväntningar asså så höga krav, men nu när jag har 

så bra produkt så känner jag att då vill jag inte byta ner mig, därför blir det att jag får högre krav på alla andra 

produkter.” – Edmund 

De jämför också produkten med andra på marknaden och vill ha det som är bäst. Beroende på 

vad man har för behov letar man efter produkter som passar ens kriterier. Ett viktigt kriterium 

var användarvänlighet och att de fungerade bra. De här kriterierna fanns i bakhuvudet hos kon-

sumenterna när de valde mellan olika märken.  

”… jag var så trött på allt strul som fanns på PC och att allt såg mycket snyggare ut på Mac och då ville jag 

bara, jag insåg att nä nu är det dags.” – Frank  

”Du vet när man säger ”once you go black you can’t go back” det är lite så med Mac ”once you go Mac you can’t 

go back” ( . . . ) Vaio är den enda PC:n som funkar, den enda som inte fallerar liksom.” – Clint 

” … när jag bytte till Mac kommer jag aldrig vilja byta tillbaka till en PC, den är så mycket lättandvänligare, så 

mycket snabbare, den är så mycket mer logisk . . . ” – Edmund 

Våra respondenter visar tydligt att de inte är förespråkare för PC på grund av alla problem de 

upplevt. De har istället valt Apples produkter eftersom de inte har lika mycket problem som PC.  
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7.4 Varumärket 

Respondenterna har erfarenhet av Apple sedan tidigare då de alla äger någon produkt från Apple.  

De köpte Apples produkt för att de hade kommunicerat det som respondenterna ser som viktigt i 

en teknikprodukt, vilket då var enkelhet, användarvänlighet, hållbarhet och snabbhet. Design var 

inte främsta faktorn men hade en bidragande roll i valet. Efter köpet har produkten och varu-

märket bevisat för respondenten att de kan leverera det som de söker. I valet om de ska köpa en 

Ipad har varumärket spelat in eftersom de ser Ipaden som en leksak och ett komplement till sina 

övriga Apple produkter. Trots att produkten är dyr ser de ändå något i den som gör den värd att 

köpa. Produkten uppfyller ett behov hos respondenterna som i vissa fall är ett praktiskt behov, de 

ser att produkten kan göra något för de praktiskt, och i vissa fall ett psykiskt behov där de hand-

lar om att äga produkter för att den till exempelvis är det senaste och att produkten är spännande.  

”… det är ju som en minidator i handformat som är jävligt cool som du kan göra allt på, absolut allt. Du behö-

ver inte en flickvän liksom, du bara här kolla min Ipad, hälsa säg tja.” – Clint  

”Asså anledning till att jag kanske mest vill ha den det är just att komplettera det övriga av samma märke det 

blir en i samma familj eller vad man nu ska säga. Det låter kanske lite töntigt nu när man hör vad man säger 

men så är det faktiskt, för om man kollar så finns det ju faktiskt ju många andra alternativ som är betydligt 

billigare också så tanken har ju slagit mig om det kanske är bättre investering att köpa de för tvåtusen kronor 

istället för över fyra liksom.” – Glenn 

”. . . ett komplement att ha till datorn asså om man är ute och reser och sitter på buss eller tåg och faktiskt kun-

na titta på film istället för att ta med sig en hel dator eller bara kunna ha vid tv:n ( . . . ) jag ser inget behov egent-

ligen av den. Det finns ju såna funktioner som GPS men det är inget som jag skulle ha nytta av egentligen, utan 

det är en ren lyxpryl.” – Bernard  

Clint och Bernard ser Apple som ett varumärke som ger samhörighetskänsla. Bernard beskriver 

det lite som en ”sekt” då Apple användare alltid har något att prata om med varandra och kan 

känna en gemenskap. Clint menar att media lyfter fram Apple som en livsstil men han tycker att 

det är klyschigt att beskriva det på det sättet. Istället vill han beskriva det som ett sätt att ta sig 

fram på.  

Artur avviker från det här mönstret och ser Ipad som en funktionell produkt som han kan an-

vända för studierna. För honom var inte varumärket i sig viktigt, det intressanta var att produkten 

var det senaste på marknaden. Artur och Frank är de som köpt en Ipad från USA istället för att 

vänta på att den skulle lanseras i Sverige.  
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”… jag har inte haft den jätte länge faktiskt utan några veckor och det kan man tycka är fånigt nu när den pre-

cis har lanserats i Sverige varför vill jag köpa den nu? jag hade väntat för länge, jag började få fysiskt ont av att 

inte ha en Ipad när jag såg att andra hade den.” – Frank  

”De här två produkterna Ipaden och Iphonen var de första från Apple jag haft ( … ) jag har alltid varit en före-

språkare till PC för att man får mer för pengarna. Men nu finns det inget annat som kan motsvara en Ipad utan 

dom är nu ensamma på marknaden. Så det var väl lite det att det var intressant att testa något nytt.” – Artur 

Vi kan se att har man ett starkt teknikintresse blir behovet av att äga produkten större och man är 

beredd att till exempel köpa den från ett annat land. Frank tycker det är viktigt att ha det senaste 

speciellt nu när han är äldre. Det är viktigt att ha det som alla prata om.  

7.5 Sammanfattning 

Intresset för teknik har visat sig vara en viktig del för köpet av Ipad då alla respondenterna hade 

ett teknikintresse och de beskriver att Ipad inte hade varit intressant om de inte haft teknikintres-

set. Efter teknikintresset har personliga faktorer en avgörande roll i köpbeslutet. De personliga 

faktorerna som påverkat är den ekonomiska situationen, deras livsstil och värderingar. Respon-

denterna påpekar att de har valt en teknikprodukt efter de behov som de har, till exempel att 

produkten måste ha bra kvalitet och vara användarvänlig. Produkten ska passa in med deras vär-

deringar och livsstil där det krävs att produkten fungerar bra, respondenterna anser att det är be-

svärligt när produkten slutar fungera. Samtidigt har priset en avgörande roll eftersom de har en 

sämre ekonomi som studenter. I beslutet om att köpa en Ipad påverkar priset mycket och det är 

för att produkten egentligen inte uppfyller ett praktiskt behov utan ett psykiskt behov. Sociala 

faktorer har också haft betydelse för respondenterna. De lyssnar gärna till sina vänner och påver-

kas av vad de tycker och tänker och det är familjen som har påverkat respondenternas teknikin-

tresse från början. Respondenterna medger att de fått mycket av sitt teknikintresse från föräldrar-

na. Att läsa recensioner där andra som testat en produkt ger sina omdömen är också ett sätt för 

respondenten att bestämma sig för om de vill köpa en produkt. De lyssnar speciellt till personer 

som de vet är kunnig inom området. 

I fallet med Ipad har varumärket spelat en stor roll för respondenterna. De har inte funnit Ipad 

som en produkt som de egentligen har ett behov av utan mer som en leksak. Respondenterna har 

Apples produkter sedan innan och vet hur de fungerar och produkterna har levt upp till de för-

väntningar som respondenten hade. Produkterna har bra kvalitet, är användarvänliga, enkla och 

har en snygg design. De vill därför ha Ipad för att den är ny och spännande och respondenten 
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förväntar sig att Ipad ska ha samma egenskaper som de andra produkterna. Ipad kan även 

komplettera de produkter som de redan har och det gör den mer intressant.  

Kulturella faktorer har inte haft en direkt påverkan på respondenterna men de ligger bakom re-

spondenternas teknikintresse och värderingar. Respondenterna har levt i en västerländsk kultur 

där de växt upp under teknikens utveckling. Det har gjort att de har ett större intresse för teknik 

och mer kunskap än tidigare generationer. Subkulturen som beskrivs har haft en mer direkt på-

verkan på respondenterna. På handelshögskolan har det handlat om att ha det senaste vilket gjort 

att respondenterna köper de produkter som anses vara de senaste. Detta för att värderingarna 

som finns inom subkulturen behöver följas för att passa in.  

För Frank och Artur som köpte Ipad från USA så var det viktigt att Ipad var det senaste. Deras 

starka teknikintresse och behov av att ha det senaste gjorde att de inte kunde vänta på att den 

skulle lanseras i Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

8 Resultatdiskussion  

Här diskuterar vi vårt resultat utifrån våra teorier och syfte. 

8.1 Köpbeteende 

I vårt resultat har vi hittat de faktorer som Kotler (2006) förklarar påverkar konsumentens köp-

beteende. Kotler (2006) beskriver att de kulturella faktorerna hör till de viktigaste eftersom de 

formar en persons värderingar, önskemål och beteende. Vårt resultat visar på att de kulturella fak-

torerna har haft en stor betydelse likt det Kotler talar om. Att växa upp i det västerländska sam-

hället under den period som tekniken började bli allt mer vanlig i vårt samhälle, har skapat ett 

teknikbehov hos respondenterna. Respondenterna har från ung ålder fått ett teknikintresse och 

även utvecklat ett behov där man idag nästan inte kan leva utan tekniken i form av datorer, tele-

foner och tv-apparater. Vi kan se att det är det här som har legat i grund till respondenternas 

köpbeteende idag. I valet om att köpa en Ipad har teknikintresset haft en stor betydelse och utan 

det hade en Ipad inte varit lika intressant. I den omgivningen de har växt upp i har våra respon-

denter inte upplevt något krav på att ha det senaste inom teknik. Vi kan se att det här har lett till 

att respondenterna inte ser teknik som en statussymbol. De vill ha det senaste för att det är kul 

och spännande. Ett undantag är Frank som ser teknik som en statussymbol där att ha det senaste 

får större vikt. Vi kan därför hålla med Kotler att även i vår studie har kulturella faktorer en stor 

betydelse. I vårt resultat har vi även sett en tendens till påverkan från en subkultur. Glenn tar upp 

det faktum att det finns en viss prylhets på handelshögskolan. Han antyder att det finns en kultur 

på handelshögskolan där man ska ha de senaste grejerna. När många har samma värderingar, så 

påverkas även de andra runt omkring. Glenn till exempel har börjat köpa det som av andra anses 

vara det senaste och det man ska ha. I det här fallet är det Apple produkter. Vi anser att det är 

såhär när man vill passa in och inte vara utanför på något sätt. Att vara en del av en subkultur är 

att dela liknande värderingar, intressen och beteenden (Kotler, 2006). Fast de från början växte 

upp i en kultur där det inte var en press på att ha en speciell produkt, har de nu hamnat i en kul-

tur där det är mer press och för att passa in blir det att respondenterna gärna faller för den pres-

sen.  

De andra faktorerna som Kotler talar om är sociala faktorer. Här talar man om hur omgivningen 

påverkar konsumenten. Det kan vara familj, referensgrupper social roll/status i samhället (Kotler, 

2006). Vi kan se en tydlig påverkan hos respondenterna från både familj och vänner. Familjen har 

haft en stor betydelse under respondenternas uppväxt. Det är från föräldrarna som de fick sitt 

teknikintresse och det är även föräldrarna som har varit med och skapat respondenternas attityd 
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och beteende. Bernard har en pappa som inte var speciellt kunnig inom teknik. Bernards vänner 

var inte heller intresserade av teknik under hans uppväxt. Det har gjort att Bernard inte utveckla-

de någon kunskap om teknik och skapade därför inte något intresse för det. Han fick inte teknik-

intresset förrän han började jobba i en elektronikaffär och har då påverkats av sina kollegor. Kot-

ler (2006) skriver att familjen är den viktigaste sociala faktorn och det kan vi hålla med om efter-

som familjen har varit grunden för respondenternas beteende. Dock kan vi se att nu när de inte 

längre bor hemma har vänner en mycket större betydelse i respondenternas liv. Douglas medger 

att hans vänner har påverkat honom i köpet av hans dator. Även om alla respondenter inte rätt ut 

medger att de har påverkats av vänner kan vi ändå se en antydan till det. Respondenterna säger 

att de lyssnar till sina vänner och därför indirekt påverkas. Från våra egna erfarenheter kan vi säga 

att det finns ett visst grupptryck när man påverkas av vänner. Grupptrycket ser vi extra tydligt i 

Douglas fall där vänner tjatat på att han ska köpa någonting och han till slut gjorde det. De tar 

gärna hjälp av experter på området när det ska välja produkt. Recensioner är ett sätt för respon-

denterna att få information och omdömen om en produkt. Så om kulturella faktorer påverkar 

respondenterna från grunden, påverkar sociala faktorer respondenterna mer direkt i nutid.  

Kotlers tredje och sista faktorer är de personliga. De personliga faktorerna är de som är mest dy-

namiska kan man säga. De personliga faktorerna består av ålder, yrke, ekonomisk situation, per-

sonlighet och självuppfattning, livsstil och värderingar (Kotler, 2006). De här faktorerna ändras 

under livets gång och kan därför ändra en konsuments köpbeteende. I vår tidigare forskning talar 

Patwardhan m.fl.(2010) om att faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende är väldigt 

komplexa och djupt psykologiska. Den komplexa delen kan vi se extra tydlig under de personliga 

faktorerna. Detta för att man å enda sidan vill ha en produkt för att den ska passa med ens livsstil 

och värderingar men å andra sidan har man inte råd. Våra respondenter lever ett studentliv och 

har därför en sämre ekonomisk situation vilket de också påpekar. Det kan vara priset som avgör 

om de kommer att köpa produkten eller inte. För att återkoppla till det vi skrev innan så ser de 

flesta respondenterna Ipad som mer av en leksak och de har egentligen inget direkt behov av den. 

Några funderar på att inte köpa den för att den kostar en hel del och att de inte anser att den är 

värd pengarna. Yrke och ekonomisk situation kan man säga går hand i hand. Yrket bestämmer 

din ekonomiska situation men yrket kan också påverka livsstil och värderingar. Frank jobbar som 

konsult och tar upp det faktum att tid är pengar och kräver en viss standard på de tekniska saker 

som han använder. Det påverkar i sin tur vad han vill ha för tekniska saker privat också. Ålder 

har vi sett påverkar i hög grad hur respondenterna ser på tekniska produkter. Resultatet visar att 

respondenterna som är i 20-30 års ålder, och växte upp under teknikens utveckling, i större grad 
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än sina föräldrar skapat ett behov av att använda tekniska produkter. Datorn och internet har bli-

vit viktiga delar i att hålla kontakten med vänner och familj. Respondenterna skulle inte klara sig 

utan sin dator eller telefon. Det uträttar många ärenden och det har blivit en självklarhet i både 

skola och jobb att använda en dator. Det här tycker vi visar på att åldern och stadium i livet på-

verkar mycket liksom Kotler säger. Vi kan se att respondenterna lever en livsstil där tekniken är 

en självklar del av deras vardag. Mycket i samhället är uppbyggt runt teknik och respondenterna 

förväntar sig därför att allt ska gå smidigt och enkelt, de gillar inte när saker och ting inte fungerar 

som de vill. Som vi tog upp i resultatet lever man lite i en förväntning och man vill inte köpa nå-

got som är sämre än det man redan har. Dahlén (2008) tycker att vi lever i ett förväntningssam-

hälle och att konsumenterna hela tiden väntar på nästa produkt som man utgår från ska vara 

ännu bättre. I resultatet kan vi se att det Dahlén säger till viss del stämmer. Respondenterna har 

höga förväntningar på vad som komma skall. Respondenterna har personliga värderingar som 

spelar in i köpet av en produkt. Resultatet visar att användarvänlighet, enkelhet, hållbarhet och 

snabbhet är saker som respondenterna värderar högt. Uppfyller inte produkterna de här kriterier-

na tycker de att det blir jobbigt. Vi kan se att våra resultat stämmer väl överens med vad Kotler 

talar om när det gäller personliga faktorer och köpbeteende. Vi ser att de faktorer som Kotler tar 

upp i teorin om köpbeteende är så pass grundläggande och skapar konsumenters värderingar, 

attityd och beteende, att det går att applicera på konsumenters beteende för icke lanserade pro-

dukter. För att återigen återkoppla till Patwardhan m.fl. anser vi att köpbeteende är mycket kom-

plext och att det är svårt att förstå människan. Det kan vi se i vårt resultat för att det är många 

faktorer som har en påverkan på konsumenten.  

8.2 Kundvärde 

Naumann (1995) och Peppers & Rogers (2005) tar båda upp att kundvärde är något som bestäms 

utav konsumenten och att det består av tre byggstenar, produktkvalitet, servicekvalitet och pris. 

De här tre byggstenarna är de värden konsumenten får från en produkt (Peppers & Rogers, 

2005). Vi kan se i vårt resultat att Apple har lyckats med att skapa ett kundvärde hos responden-

terna. När de beskriver vad Apple är och vad deras produkter är återkommer ett ord och det är 

kvalitet. Respondenterna är väldigt nöjda med kvaliteten på Apples produkter och det är därför 

de också väljer att köpa från Apple. Som beskrevs tidigare tycker respondenterna att det är job-

bigt om produkter går sönder och därför ser de kvalitet som en viktig egenskap. Naumann (1995) 

säger att alla tre byggstenarna måste uppfylla konsumentens förväntningar för att kundvärde ska 

kunna skapas. Vi ser även att respondenterna finner priset lämpligt. Trots att de beskriver att de 

har en sämre ekonomi och att de kollar mycket på pris finner de att Apples produkter är värda 
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sitt pris. De vet vad de får när de köper en Apple produkt och Glenn uttrycker det i fallet med 

Ipad. Han vet att det finns andra likartade produkter på marknaden som är billigare och kanske är 

något att se över, trots det vill han ha en Ipad som ett komplement till de andra Apple produkter 

han äger. Vi tycker det här visar på att Apple har lyckats med att få konsumenterna att välja deras 

märke trots det högre priset. Naumann (1995) tar också upp att kundvärde endast kan mätas i 

förhållande till konkurrenterna. Våra respondenter uttrycker väldigt tydligt att de jämför Apple 

med framför allt PC. Att Apple har bättre kvalitet, är snabbare, är mer logisk och mycket mer 

användarvänliga än PC. Därför kan vi se att Apple har ett bra kundvärde då respondenterna väl-

jer Apple istället för PC pågrund av att de tre byggstenarna uppfylls bättre hos Apple. De har 

lyckats få konsumenterna att återvända och köpa fler produkter. Precis som Peppers & Rogers 

(2005) skriver är det när kunden återvänder som man kan maximera sitt kundvärde. Det är då 

man har förtjänat konsumentens tillit och det anser vi att Apple har lyckats med.  

Peppers & Rogers (2005) tar också upp att det finns fler faktorer som ger konsumenten värde än 

de tre faktorer redan nämnts. De säger att det är dessa faktorer som man behöver hitta för att 

kunna stå ut ordentligt bland konkurrenterna. Vi ser att i vårt resultat är det varumärket som står 

för att kommunicera värden till respondenterna. De ser Apple som någonting mer, någonting 

unikt. Clint tycker att Apple ibland framstår som en livsstil men enligt honom tycker han mer att 

det är ett sätt att ta sig fram på. Andra respondenterna beskriver också en slags samhörighets-

känsla man får när man äger en Apple produkt. Det är detta som vi ser är det extra värdet för just 

våra respondenter. Peppers & Rogers (2005) skriver om att varumärket kan förstärka konsumen-

tens identitet. Vi anser att det här stämmer överens med vårt resultat. Det kanske inte alltid hand-

lar om att förstärka identiteten utan det kan även vara att man vill få en annan identitet, man vill 

bli ihopkopplad med en viss typ av människa. Det är genom varumärket man kan kommunicera 

de extra värdena och det är de som kommer att bli den avgörande faktorn när allt fler produkter 

blir allt mer lika varandra. I Wells (2008) studie tar han också upp vikten med att använda varu-

märket för att kommunicera de värden som konsumenten finner viktiga. Han menar att genom 

att använda varumärket kan man få ett övertag över konkurrenter. I vår studie kan vi se att varu-

märket har haft betydelse när de ska ta ett köpbeslut.  

Vi ser att kundvärde är väl lämpat att använda sig av för produkter som inte lanserats. Vi anser 

också att kundvärde blir extra viktigt i den här typen av produkter. Respondenter beskriver Ipad 

som mer av en leksak och anledningen till att de vill ha den är för att den är ny och cool inte för 

att de praktiskt behöver den. De använder istället tidigare erfarenheter av Apples produkter i sitt 

köpbeslut. Det är här kundvärdet kommer in. Om varumärket har ett starkt kundvärde, som vi 
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anser att Apple har, blir det lättare att introducera nya produkter på marknaden som egentligen 

inte fyller något praktiskt behov hos konsumenten. När konsumenten redan har en positiv rela-

tion med företaget överförs de värden och erfarenheter konsumenten redan har till den nya pro-

dukten. Vi tror att det till viss del handlar om att företaget ifråga måste lyckas med själva mark-

nadsföringen och verkligen få ut de värden som är viktiga för konsumenten. Det tycker vi att 

Apple faktiskt har lyckats med när det gäller Ipad. En bra marknadsföring tillsammans med ett 

starkt kundvärde har gjort Ipad till en produkt som våra respondenter verkligen vill ha. Det kan 

man inte göra förrän man vet vad konsumenterna värderar och vad som är viktigt att kommuni-

cera. Det är därför viktigt att se saker och ting ur konsumentens synvinkel och inte tvärtom. Vi 

tycker precis som Peppers & Rogers (2005) att bäst kunskap om konsumenten får man om man 

faktiskt frågar dem själva. Vi vet att Apple är ett starkt varumärke och vi har i vår studie inte gjort 

någon jämförelse med ett svagare varumärke. I vårt resultat ser vi bara att för det här starka va-

rumärket har ett bra kundvärde varit till god hjälp när de ska lansera nya produkter. Vår respon-

dent Frank uttrycker tydligt att det skapats någon form av behov att köpa en Ipad, han säger att 

han fick fysiskt ont av att inte ha en Ipad och det var därför han köpte den från USA. Frank äger 

sedan tidigare andra Apple produkter som han var mycket nöjd med. Hans starka teknikintresse 

tillsammans med en positiv bild av Apples varumärke gjorde att han inte kunde vänta på lanse-

ring i Sverige. Artur hade också köpt en Ipad från USA men inte av samma anledning som Frank. 

För honom hade inte märket samma betydelse, för Artur var det mer att det var den senaste pry-

len samt att han såg att Ipad kunde fylla ett behov han hade som spelade roll i köpbeslutet. Det 

behövs göras större studier för att se om det på något sätt är svårare för svagare varumärken att 

lyckas med att skapa ett köpintresse innan lanseringen av en ny produkt. I vår studie har vi ett 

starkt varumärke som enligt vårt resultat har lyckats med lansering av sin nya produkt. Peppers & 

Rogers (2005) talar om att ett starkt kundvärde skapar lojala kunder och det är de som kommer 

att återvända för att köpa fler produkter.  

Vår slutsats är att teorin om köpbeteende och kundvärde är väl applicerbara på produkter som 

inte lanserats på marknaden. Teorin om köpbeteende, som utgör grunden för hur man som kon-

sument tänker och agerar, anser vi därför är tillämplig för alla former av köp. Kundvärde ser vi 

som extra viktigt för den här typen av produkter. Har konsumenten inte från början ett, i vårt 

fall, starkt teknikintresse kan kundvärde spela en avgörande roll om man som konsument vill 

köpa den nya produkten. Resultatet visar på att varumärket spelade en stor roll för respondenter-

na och den positiva relationen, som fanns mellan respondenterna och Apple gjorde det lättare för 

Apple att marknadsföra sin nya produkt till konsumenterna. Som Peppers & Rogers (2005) säger 
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är det viktigt att ställa sig i konsumentens skor och veta vad som verkligen är viktigt för konsu-

menten. På det sättet kan man försöka att maximera sitt kundvärde och man får en större chans 

att påverka konsumentens framtida beteende och även få konsumenten att återvända. Vår studie 

visar att respondenterna är villiga att återvända och köpa fler produkter. Genom att lära känna 

sina kunder ännu mer tror vi att alla typer av företag kan börja påverka konsumenternas framtida 

beteende. Vi kan inte se att det finns några skillnader mot vad teorierna säger och vad vi har fått 

fram i vårt resultat.  
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9 Vidare forskning 

Här ger vi förslag på vad vi tycker är skulle vara intressant att forska vidare på inom ämnet.  

Vi tycker att det att skulle vara intressant att forska vidare på hur vida svagare varumärken har 

svårare att lansera nya produkter. Eftersom vi har använt oss av ett starkt varumärke och ser ten-

denser till att ett gott kundvärde kan hjälpa ett företag med lanseringen av en ny produkt, skulle 

det vara av värde att undersöka om svagare varumärken behöver ett starkt kundvärde för att nå 

ut till konsumenten.  

 

Det skulle även vara intressant att närmre undersöka hur man genom sin marknadsföring kan 

skapa en hype. När man vet vad som är påverkar konsumenten kan det vara intressant att se hur 

man genom den kunskapen kan anpassa sin marknadsföring. 
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11 Bilaga 1 

Börja intervjun med att berätta det här för respondenten 

Tack för att du ställde upp för det första. 

Vi skriver en uppsats om varför en kund vill ha en produkt innan den nått marknaden. Till detta 

behöver vi då veta hur kunden tänker. Vi har då valt Ipad som produkt och därför är du här nu. 

Jag kommer ställa mycket öppna frågor så jag kanske kommer be dig att utveckla ifall det behövs. 

Du får gärna prata fritt om ämnet. 

Med ordet teknik, så kommer jag mena teknik inom data, tv och telefon m.m.  

Intervjun kan ta mellan en halvtimma – en timma.  

Respondenter UTAN Ipad som vill ha 

Allmän bakgrund 

Berätta lite om dig själv 

Yrke, familj, ålder, social status, värderingar 

Tekniska produkter 

Hur ser ditt förhållande ut till tekniska produkter?  

1 vilken mobil/dator har du? Varför den sorten? 

Beskriv hur din uppväxt med teknikprodukter såg ut. 

Vad vet du om Ipad? 

Hur kom du i kontakt med information om Ipad? 

Berätta varför du vill ha en Ipad? 

 

Respondenter MED Ipad 

Allmän Bakgrund 
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Berätta lite om dig själv  

Tidigare jobb – Yrke 

Berätta om din familj- familj 

Var växte du upp? Hur var det att växa upp där? 

Fritidsintressen? 

Nyckelord: Yrke, Familj, ålder, social status, (värderingar)  

 

Tekniska produkter 

Beskriv hur din uppväxt med teknikprodukter såg ut 

Hur ser ditt är förhållande ut till tekniska produkter idag? 

2 vilken mobil/dator har du? Varför den sorten? 

Berätta lite om Ipad 

Hur kom du i kontakt med information om Ipad? 

Vad påverkade dig till att köpa den innan den nådde den svenska marknaden? 

Utveckla? 
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