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Abstract 
Communication on the right level 
- a study about perceived risks and information costs in a high involvement purchase. 

Carl Eilert and Jacob Holmberg 

Today Internet has given consumers a greater possibility to have a more complete view over the 
range of products on a market. This has made it possible to in a time effective way compare 
products and prices. A greater amount of perceived risks when purchasing a high involvement 
product is one result of the consumers awareness of a large and complex market. To reduce the 
risks, that high involvement purchase in hazes, the consumer is in a greater need of information. 

The purpose with this essay is to reduce the gap in the theory about consumers risk reducing 
information behaviour when following the buyer’s decision process in a high involvement 
purchase. 

Another purpose is to identify which factors that is important when seeking information during a 
high involvement purchase. The ambition with this study is to explain how different information 
channels are used today, which channels that has the best potentials and how the development of 
these should be done. 

Interviews with eight different students from Jönköping University underlie the result of this 
study. During the six latest months these students have purchased a laptop, this purchase has 
been the starting-point for the interviews. 

The result shows that the economical and functional risks are those that have been most frequent 
perceived among our respondents. Requirements concerning price and functionality where also 
those things that the respondents early in the buyer’s decision process hade a clear opinion about. 
Functional requirements was in the beginning spoken out as to solve certain needs. These needs 
have been translated to technical specifications during the process. This translation has been 
signified with a lot of time spent on seeking information on the Internet. It has also engaged 
personal contacts with friends etc for valuation of information. 

Many experiences of information seeking shows on inefficiency. The non-commercial 
impression that personal contacts and Internet pages, with product comparison, has given is 
something that we mean should be taken to account in a larger scale. This could be done by 
actively working with the consumer’s frame of references to the product. Information that is 
solution orientated, on Internet and from sellers, and which has the ambition to build long term 
relations has from this reports result shown to have great possibilities for development. 

 

 

Key words: high involvement purchase, risks, information behaviour, buyer’s decision process 
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Sammanfattning 
Att kommunicera på rätt nivå – 1024Mb vadå? 
- en studie om upplevda risker och informationssökning vid ett högengagemangsköp 

Carl Eilert och Jacob Holmberg 

Internet har gett konsumenten en ökad marknadsöverblick, detta har gjort det möjligt för 
konsumenten att tidseffektivt jämföra varor och priser. Detta innebär att dagens konsument är 
betydligt mer välinformerad. Medvetenheten om en stor och komplex marknad innebär ett högt 
engagemang och upplevda risker med köpet som följd. Det höga engagemanget innebär att man 
som konsument bland annat söker information för att reducera sina upplevda risker.  

Syftet med denna uppsats är att minska luckan i teorin om konsumenters riskreducerande 
informationsbeteende då de genomgår köpprocessen i ett högengagemangsköp. Ett annat syfte 
blir att se vilka faktorer kring informationssökning som är viktiga i ett högengagemangsköp på 
en högteknologisk marknad 2006. Frågeställningarna rör hur informationskällorna används idag, 
vilka källor som har störst utvecklingspotential och hur denna utveckling borde se ut. 

Datainsamlingen har skett genom åtta stycken djupintervjuer med studenter från olika 
fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Studenternas köp av bärbar dator de senaste sex 
månaderna har fungerat som underlag för samtalet. 

Resultatet av studien visar att de ekonomiska och funktionella riskerna upplevts vara mycket 
omfattande för våra respondenter. Priset och krav på en viss funktionalitet har varit klart tidigt i 
köpprocessen, funktionalitetskravet har under köpets gång översatts från behovsbeskrivningar till 
teknisk specifikation. Översättningen har mestadels inneburit omfattande informationssökning på 
Internet, vilket i många fall inneburit att respondenten engagerat personliga källor för värdering 
av informationen. De ekonomiska och funktionella riskerna har varit aktuella växelvis under 
köpprocessens olika faser. 

Många upplevelser kring informationssökningen präglas av ineffektivitet. Det icke kommersiella 
intryck information från jämförelsesajter på nätet och personliga källor ger ser vi ha en stor 
potential att kunna utvecklas. Detta genom att både i butik och på Internet aktivt arbeta med 
konsumenternas referenspunkter. Lösningsorienterad information med fokus på att bygga 
relationer och förtroende har enligt studiens resultat utvecklingsmöjligheter både på Internet och 
bland säljare. 

 

 

Nyckelord: högengagemangsköp, risker, informationssökning, köpprocessen  
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

”Välj vilken färg du vill, så länge den är svart” sa Henry Ford - det var på tiden då kunderna 
fortfarande köade för att om möjligt kunna få köpa sig en bil. Under T- Fordens storhetsdagar 
fanns det inte någon större konkurrens att prata om då antalet alternativ var begränsade. Detta 
ledde till att tillverkarna kunde ta den bekväma vägen och att kunderna var tvungna att anpassa 
sig efter det sortiment som fanns tillgängligt på marknaden. Idag ser situationen annorlunda ut. 
Kunden har inte längre bara en färg att välja bland utan nu finns hela färgskalan plus ett nästintill 
oändligt antal varianter av varje produkt. Rollerna har blivit omvända och det är företagen som 
måste kämpa för konsumenternas intresse – nu är det kundernas marknad. 

Henrik Larson (2004) (anställd vid Kairos Future AB arbetar med att hjälpa företag att anpassa 
sin försäljning och marknadsförning till dagens marknad) skriver i sin artikel ”Har kunden tagit 
makten” om hur det skett en förändring då det gäller olika försäljningsmetoder. Från att ha varit 
en produktorienterad marknad med fokus på produktens egenskaper har vi börjat gå mot en mer 
lösningsorienterad försäljning. Detta menar han är en följd av att konsumenten i takt med det 
större utbudet, av både produkter och information, börjat ställa större krav på nytta och 
helhetslösningar. 

Idag produceras det fler produkter och tjänster än vad det finns marknad för. Konkurrensen om 
kunderna är enorm och framförallt så har konkurrensen blivit global, vilket lett till att 
konsumenterna kan ställa högre krav och vända sig dit där deras förväntningar på bästa sätt 
tillfredsställs.  

Internettekniken har gett konsumenterna en unik marknadsöverblick som gjort det möjligt att 
jämföra varor och prisnivåer (Ekström & Forsberg, 1999). Genom denna 
informationsteknologiska revolution, som har ägt rum det senaste decenniet, har denna globala 
konkurrens blivit möjlig. Kunderna har blivit betydligt mer informerade och medvetna om vad 
de kan ställa för krav på leverantörer, säljare och blivit mer professionella i sitt konsumerande 
och informationssökande. 

Denna utveckling har krävt vissa förändringar i synen på hur marknadsföring och 
marknadskommunikation bör utföras. Henrik Larsson (2004) pratar om hur det skett en 
maktförflyttning mellan företag och kunder. Att kommunicera produktfördelar räcker inte enbart 
längre utan företagen måste skaffa sig en kundförståelse, identifiera kundens behov, beteenden 
och skapa relationer i en allt högre grad. 

Det är med denna utveckling som bakgrund vi ser ett mycket intressant område som ständigt 
ändras och därmed ständigt behöver belysas. 
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1.2 Problemdiskussion 

Vi tror att informationsutvecklingen har fört med sig nya beteenden bland många konsumenter – 
medvetenheten om det stora utbudet av varor och information gör att konsumenten känner sig, i 
vissa fall, tvungen att söka information för att inte riskera att göra ett dåligt köp. Detta är 
naturligtvis beroende av vilket engagemang varan i fråga väcker hos konsumenten. Men 
riskbegreppets betydelse har i och med det nya informationsutbudet tycker vi aktualiserats då 
konsumenten fått ett större ansvar att hålla sig informerad på en ständigt föränderlig marknad. 

I denna studie kommer fokus att ligga på konsumentens högengagemangsköp och det 
informationskonsumerande beteende som uppstår vid ett sådant köp. Varumärken kan också 
spela en viktig roll i konsumentens urvalsprocess som riskreducerare men då mycket forskning 
redan har behandlat området kommer vår studie primärt inte behandla detta.  

1.2.1 Intresseperspektiv 

Ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv är det intressant att förstå vilket 
informationsbehov som finns och hur väl informationsutbudet uppfyller vissa behov som en 
konsument har. Att utforska hur och varför informationsökningen görs är därför intressant ur ett 
inomvetenskapligt perspektiv då detta kan utveckla teorier inom marknadskommunikationen 
men även bidra till utvecklandet, för konsumenten nyttiga, informationssökningsverktyg. 
Samtidigt fyller studien även ett samhällsrelevant syfte då den kartlägger vilka problem som kan 
uppstå i form av brus och missförstånd i kommunikationen mellan företag och konsumenter. 

Studiens intresseperspektiv är där med främst knutet till ämnesområdet medie- och 
kommunikationsvetenskap men kan även ses som ett intressant bidrag till andra ämnen som 
ekonomi och socialpsykologi. 

1.3 Disposition 

Tidigare forskning 
Här presenteras vår teoretiska referensram som har använts under studien. 

Problemformulering 
Här diskuteras studiens problemområde djupare, syfte och frågeställningar presenteras. 

Metod 
Här beskrivs vårt angreppssätt, val av metod och hur vi valt att gå tillväga i vår studie. Samt 
vilka problem metoden inneburit. 

Redovisning av empiri 
Här presenteras empirin. Datan har kommenterats och sorterats för att synliggöra tendenser. 

Analys och resultatdiskussion 
Här analyserar vi vårt empiriska material i relation till vårt teoretiska ramverk. Här besvarar vi 
även vår första frågeställning som ligger till grund för våra två andra frågeställningar. 

Slutdiskussion 
Här för vi en diskussion om studiens resultat och kopplar tillbaka det till studiens 
problemområde och frågeställningar. Här besvarar vi de två sista frågeställningarna. 
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Slutsatser 
Här görs en sammanfattning av analysen och studiens frågeställningar och syfte besvaras i 
mycket koncis form. 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som varit aktuell för studiens utformning att 
presenteras. Fokus kommer att ligga på teorier kring högengagemangsköp, risktänkande, 
kundbeteende, köpprocessen och informationssökning. 

2.1 Beteende vid ett köpbeslut 

Beteendet vid ett köpbeslut är mycket intressant för vår studie eftersom teorin kring området 
motiverar vårt val av produktkategori. Det ger även en god bakgrund till tankar som är centrala 
genom hela studien. 

Hur konsumentens beslutsprocess ser ut är beroende av vilken typ av köp som ska göras. Mer 
komplexa köp som t.ex. en kamera involverar fler deltagare och större försiktighet än vad ett köp 
av t.ex. tandkräm gör skriver Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2001). Konsumentens 
köpbeteende blir komplext då involveringen blir hög i ett köp och då konsumenten märker 
signifikanta skillnader mellan varumärken. Detta gäller även när produkten är dyr, riskfull, ska 
användas under lång tid och är en slags beskrivning av konsumenten själv, enligt Armstrong et 
al. (2001).  

En konsument har, enligt Armstrong et al. (2001) mycket att lära om en produktkategori t.ex. då 
det gäller persondatorer då egenskaperna i många fall inte förstås av konsumenten. En sådan 
konsument kommer först att passera genom en lärandeprocess genom att utveckla en tro om 
produkten. Därefter tar konsumenten ståndpunkt till produkten för att slutligen göra ett 
genomtänkt köp. Författarna säger även att marknadsförare måste förstå det 
informationsinsamlings- och värderingsbeteende som en högengagerad konsument genomgår. 
Enligt författarna är det marknadsförarens arbete att hjälpa konsumenten med detta genom att 
presentera de egenskaper som är viktiga för produktklassen och hur det egna varumärket står sig 
i förhållande till dessa egenskaper. 
 
Disharmoni hos en konsument uppstår då en konsument är högt engagerad vid köp av en dyr, 
riskfull sällanköpsvara samtidigt som de ser små skillnader mellan varumärkena säger 
Armstrong et al. (2001). 

2.1.1 Köpbeteendeprocessen 

För att förstå hur en konsument upplever risker och informationssökning presenteras här tidigare 
forskning kring köpbeteendeprocessen. Detta för att få en större förståelse för vilka olika steg en 
konsument normalt går igenom i de olika stadierna under ett köp.  

Armstrongs et al. (2001) modell för köpbeteendeprocessen tar upp de olika steg en konsument 
går igenom, från det att ett behov uppstår till hur konsumenten beter sig efter köpet. 

 
Figur 1: Köpbeteendeprocessen, (Armstrong et al. 2001: 215) 
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Ett behov uppstår 
Här menar författarna att köpprocessen börjar. Konsumenten uppfattar här ett problem eller 
behov som står mellan deras nuvarande och önskade tillstånd. Författarna talar om interna och 
externa stimuli som väcker dessa problem/behov. Exempel på interna är hunger, törst med flera 
medan externa stimuli exempelvis är när en person passerar ett bageri och lukten av nybakat 
bröd stimulerar hennes hunger skriver Armstrong et al. (2001). 

 

Informationssökning 
Om en konsuments drift är tillräckligt stark kan den börja söka information. Ofta innebär detta 
att konsumentens uppmärksamhet höjs, vilket innebär att konsumenten är mer mottaglig för 
information om produktkategorin. Kunden uppmärksammar annonser, samtal rörande 
produktkategorin och lyssnar på användare av produkter i produktkategorin. Kunden kan även gå 
in i ett aktivt informationssökande, detta innebär att kunden på egen hand söker information. 
Detta informationssökande innebär bland annat att kunden letar efter läsbart material och pratar 
med vänner. Hur mycket information konsumenten söker är beroende av hur engagerad kunden 
är, hur stort problem/behov kunden upplever, hur mycket förkunskaper och information kunden 
har från början. Samt hur lättåtkomlig informationen är och hur tillfredställd kunden blir av sin 
sökning enligt Armstrong et al. (2001).  

Författarna listar de källor som kunden kan ta del av: 

• Personliga källor: familj, vänner, grannar, bekanta. 
• Kommersiella källor: annonser, säljare, Internet, förpackningar, skyltningar. 
• Offentliga källor: massmedia, organisationer med konsumentvärderande tjänster.  
• Erfarenhetskällor: handhavande, betyg, användande. 
 

Hur viktiga olika källor är för olika människor är beroende av både produktkategorin och den 
enskilde konsumenten. Generellt tar konsumenter del av mest information via kommersiella 
källor (skapad av marknadsförare). De mest effektiva källorna är dock de personliga enligt 
Armstrong et al. (2001) Kommersiella källor informerar konsumenten medan personliga källor 
ofta används vid värderingen av olika produkter och tjänster enligt författarna. 
 
Värdering av alternativ 
Hur bearbetar konsumenten information? Detta är frågor som författarna säger borde vara av 
väldigt stort intresse för marknadsförare runt om i världen. Dock säger man att det inte finns 
några enkla svar eftersom konsumenter använder sig av flera utvärderingsprocesser.  

Först antar Armstrong et al. (2001) att alla konsumenter försöker tillfredställa ett behov och letar 
efter fördelar som kan förvärvas genom köpet. Kunder ser en produkt som en mängd egenskaper 
med varierande styrka på de olika egenskaperna.  

För det andra menar man att konsumenten värderar olika egenskaper olika högt. De mest 
framträdande egenskaperna är de som konsumenten pratar om och kommer ihåg, dock behöver 
det inte vara dessa egenskaper som varit viktigast för konsumenten. Författarna säger att 
marknadsförare bör vara mer intresserade av de viktigaste egenskaperna för konsumenten istället 
för de mest framträdande.  

För det tredje har konsumenter enligt Armstrong et al. (2001) en förmåga att utveckla en egen 
uppfattning om vad olika varumärken står för gällande de olika egenskaperna. Denna uppfattning 
kallas för varumärkets image.  
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För det fjärde menar författarna att konsumentens upplevelser av egenskapens nytta leder fram 
till en produkt som innebär en total tillfredställelse för kunden genom olika nivåer av nytta på de 
olika egenskaperna.  

För det femte kommer konsumenten med attityder kring de olika varumärkena från tidigare 
värderingar av alternativ. Genom att nu kanske begränsat intresset till fyra varumärken kan 
konsumenten lista hur den tror att varje varumärke presterar på de egenskaper konsumenten 
tycker är viktiga.  

Om en produkt är bäst på alla de egenskaper som konsumenten ställt upp kan man anta att just 
den produkten kommer bli vald. Ofta är varumärken bäst på olika egenskaper och då får 
konsumenten värdera vilka egenskaper den tycker är viktigast skriver Armstrong et al. (2001).  

 

Beslut av köp 
Nu säger författarna att konsumenten rankar varumärken och formar tankar om köpet. Det finns 
dock två faktorer som kan påverka konsumentens tankar om köpet. Dessa faktorer är andras 
attityder och oväntade situationer. Andras attityder kan exempelvis vara att en god vän avråder 
från att köpa en så pass dyr produkt, detta leder ofta till att t. ex. en billigare kamera väljs.  
Oväntade situationer som uppstår kan vara ändrad ekonomisk situation, en omprioritering sker 
då ett annat köp blivit mer bråttom.  

Hur lätt en konsument beslutar att omvärdera sitt köp beror på vilken förväntad risk köpet 
innebär. Mängden förväntad risk är beroende av mängden pengar som står på spel, mängden av 
osäkerhet kring köpet och hur säker konsumenten känner sig. För att reducera dessa risker gör 
konsumenten en del åtgärder, exempel på dessa är att man skjuter upp köpet, samlar mer 
information och letar efter nationella varumärken med bra garantier. Vidare sägs att 
marknadsförare måste erbjuda information och hjälp att reducera dessa risker enligt Armstrong 
et al. (2001). 

 

Beteende efter köp 
Efter ett köp då produkten eller tjänsten utvärderas kommer konsumenten bli nöjd eller missnöjd 
vilket leder till ett speciellt beteende. Det som bestämmer om konsumenten blir nöjd eller 
missnöjd är beroende av om produkten uppfyllt de förväntningar konsumenten haft på produkten 
eller tjänsten. Förväntningarna byggs upp av all information konsumenten tar till sig. Därför 
poängterar författarna vikten av att informationen verkligen stämmer. Att få kunder att bli 
återköpare är mycket viktigt då det kostar mer att attrahera nya kunder än att behålla gamla. En 
mycket nöjd kund är en potentiell återköpare. 

Genom att förstå hur en konsument tänker och går igenom de olika stegen i köpprocessen kan 
marknadsförare utveckla ett effektivt program för att erbjuda vad konsumenten söker och vill ha 
skriver Armstrong et al. (2001).  

2.1.2 Kundens beslutsfattande  

Teori kring kundens beslutsfattande blir en fördjupning av föregående kapitels senare del. Just 
beslutsfattandet är en kritisk del av köpet och därmed värd en egen rubrik. 

I boken Marketing Communications (Fill, 2002) redogör författaren för sin syn på kundens 
beslutsfattande.  
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• Ett köp föregås av att ett problem uppstår, problemet innebär att det finns ett glapp 
mellan kundens ideala tillstånd och kundens verklighet. 

 

• Efter att ha identifierat problemet söker kunden information för att lösa det. Här ser 
författaren två möjligheter. Antingen en slags intern informationssökning inom sig själv 
och/eller görs en extern informationssökning. 

 

• Alternativa överväganden görs sedan för att se om de lösningar man tittat på verkligen är 
de mest ultimata. 

 

• Slutligen kommer kunden till en punkt då den utvärderat olika lösningar och gör det 
slutgiltiga köpet. 

 
• När kunden hunnit använda produkten och eventuella tjänster som medföljt och 

utvärderat dessa och fortfarande är nöjd kan man börja tala om ett långsiktigt förhållande 
med kunden. 

 
Fill (2002) skriver om olika typer av beslutfattande som kunder gör. Beslutsfattandet är beroende 
av vilken karaktär av problem kunden står inför och vilket problem köpet ska lösa.  

Utvidgad problemlösning föregås av en stor mängd extern informationssökning. Produkter som 
framkallar detta är ofta obekanta köp och är produkter man har liten direkt erfarenhet av att köpa 
och som innehåller en stor ekonomisk risk. Exempel på produkter är bilar och hus. Företags 
marknadskommunikation bör erbjuda mycket information för att mätta kundens 
informationsbehov i denna beslutsprocess. Detta görs t. ex. genom att erbjuda broschyrer, 
information på hemsidor och tillgång till säljare och produktdemonstrationer.     

Begränsad problemlösning innebär att man ofta har en stor mängd intern information att använda 
sig av. Den externa informationen kan begränsas till att behandla uppdateringsinformation och 
fördjupningsinformation inom viktiga områden. Ur marknadskommunikativ synpunkt bör man 
erbjuda information om nyheter och belysa de nyckelegenskaper som man vet är viktiga för 
konsumenten. Detta görs för att differentiera produkten och på så sätt ge konsumenten en 
särskild anledning till att välja just den specifika produkten. Exempel på en produkts 
nyckelegenskap skulle kunna vara antalet hästkrafter, bensinförbrukning i en bil. 

Rutinmässigt responsbeteende innebär att informationssökningen stannar internt. Kunden har 
köpt produkten flera gånger och har därför utvecklat erfarenheter och rutiner kring produkten. 
Exempel på produkter som hamnar inom denna karaktär av beslutsfattande är t. ex. tandkräm och 
tvål. Ur marknadskommunikativ synpunkt är det viktigt att produkten finns i konsumentens 
medvetande, annars kommer inte produkten att övervägas vid ett köp. 

Frågan är hur konsumenten kan bli hjälpt att värdera risken under informationsinsamlings- och 
köpfasen? Fill (2002) skriver i boken Marketing Communication att huvudsakliga metoden som 
används av konsumenten är information genom massmedia, ”word-of-mouth” och personlig 
säljning.  

Ett varumärke kan också vara en stark ”riskreducerare”, särskilt då en ny produkt lanseras 
skriver Fill (2002). 
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2.1.3 Varumärkets roll 

En viktig faktor då man talar om risker och information är hur ett varumärke kan öka och minska 
vissa riskupplevelser och därmed behovet av ytterligare information inom olika 
produktkategorier. 

En utveckling som skett efter 1980-talet är enligt Riezebos (2003) förståelsen för att ett etablerat 
varumärke kan representera ett visst värde för ett företag. Finansfolket såg ett starkt varumärke 
som en garanti för en framtida inkomst. Den senare delen av 1980-talet kom man fram till att 
varumärket var en, om inte den mest värdefulla delen av ett företag. 

Riezebos (2003) säger att graden av hur viktigt varumärkets namn är som mervärde är beroende 
av fyra faktorer: 

1. Om de inre attributen (t. ex. produktens funktionalitet) kan uppfattas innan köp. 

Då det gäller produkter som är svåra att utvärdera angående kvalitet med mera spelar de yttre 
attributen (t. ex varumärkets namn) stor roll i utvärderingsprocessen. Vidare säger han att just 
därför kan varumärkets namn fungera som en riskreducerare för konsumenten. I de 
produktkategorier där en produkt kan bli ordentligt utvärderad innan köp spelar varumärkets 
namn en betydligt mindre roll. I Internetbutiker skriver Riezebos (2003) att varumärkets namn är 
viktigt då dessa köp innebär ett stort risktagande, dvs att man ej kan utvärdera produkten väl 
innan köp. 

2. Utsträckningen som varumärket fungerar som en social symbol. 

Betydelsen av varumärkets namn är också beroende av om produkten fungerar som en social 
symbol eller inte. Här talar alltså Riezebos (2003) om konsumenternas psykosociala värld istället 
för produktens funktionella egenskaper. Genom att använda vissa varumärken visar 
konsumenten vilken social grupp de tillhör eller vill tillhöra. Människor kan alltså visa vilken 
slags person de är/vill vara, eller inte är/vill vara genom att använda olika varumärken.  

3. Hur mycket annonsering som genomförts. 

Hur viktigt varumärkets namn är blir beroende av hur mycket annonsering som gjorts. Om det 
annonserats mycket är namnet en av de största egenskaperna som konsumenterna tittar på när de 
utvärderar produkten (Riezebos, 2003). 

4. Huruvida andra namn än varumärkets informerar konsumenterna.  

Genom att varumärkets namn informerar konsumenten om andra namn t. ex geografiska 
områden och produktionsår kan namnet genom att sprida associationer vara mycket viktigt. Det 
kan till och med vara så att namnet får konsumenter att associera till andra varumärken och på så 
sätt kan det egna varumärket stärkas. 

2.1.4 Word-of-mouth  

Word-of-mouth är ett fenomen som är av stor betydelse för vår studie. Då detta är ett sätt som 
konsumenten använder sig av för att införskaffa och värdera information på. Mittal, Newman 
och Sheth (1999) pratar om vikten för konsumenten att samtala med andra konsumenter och 
användare före sitt köp. Speciellt viktigt är detta då de upplevda riskerna som köpet innebär är 
höga dvs. ett högengagemangsköp och därmed även behovet av information. Utifrån detta kan 
man säga att om förekomsten av word-of-mouth är hög är också mängden upplevda risker stor 
hos konsumenten. Till detta kommer att en missnöjd kund är mer benägen att prata än en nöjd 
kund, något som gör att man kan prata om både positiv och negativ word-of-mouth. 
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Kirby (2006), forskare på området, menar att vi befinner oss i ett paradigmskifte där traditionell 
reklam och marknadsförning verkar få allt svårare att bryta igenom och åstadkomma önskat 
beteende hos konsumenterna. Istället bör man, menar Kirby, fokusera mer på relationer och 
individanpassade budskap i stället för masskommunikation. Ett resultat av detta är att man pratar 
om det högst aktuella begreppet Word-of-mouth som en betydelsefull kanal för spridandet av 
budskap (Kirby, 2006). Vilket verkar ha ett stort inflytande på konsumenten och som sker 
frekvent mellan familj och vänner. Word-of-mouth bör dock ses som ett naturligt fenomen i 
konsumentens köpbeteende och Kirby (2006) väljer i sin bok Connected Marketing följande 
definition av word-of-mouth. 

Oral, person-to-person communication between a receiver and a 
communicator whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a 
brand, a product or a service (Kirby 2006:166). 

Word-of-mouth är med andra ord en naturlig del av konsumenters vardagliga konversation om 
reklam, varumärken, tjänster och produkter. Och då detta utgör en så naturlig kanal för 
konsumenten är denne väldigt mottaglig för det som sägs. Konsumenternas engagemang för att 
prata om produkter och varumärken går enligt Kirby (2003) att öka och stimuleras genom 
marknadskommunikation. Nu menar dock Kirby att begreppet, word-of-mouth, inte är något nytt 
i sig utan myntades redan på 30-talet. Det som är nytt i sammanhanget är konsumentens nya 
förmåga att kommunicera med sin omvärld. Idag går det att ”googla” på nästan vilket företag 
som helst och plötsligt har du fått upp ett antal bloggar där kunder diskuterar sin inställning till 
olika tjänster och produkter de har köpt. Någonting som är speciellt vanligt vid köp av 
högengagemangsvaror. 

2.2 Högengagemangsköp bidrar till ökat risktänkande 

Det finns mycket forskning inom området konsumentbeteende. Det som går att säga är att 
riskmomentet är ett vedertaget begrepp inom forskningen. Det finns dock ett antal olika synsätt 
på vilken sorts risker som en konsument upplever. Vi redovisar här de olika risker tidigare 
forskning tar upp samt sambandet mellan riskbegreppet, kunskap och informationssökning. 
Dessa tre begrepp är centrala både gällande studiens avgränsningar och för att få en mer 
heltäckande bild av hur viktiga begrepp för studien påverkar varandra. 

I boken Marketing Communication (Fill, 2002) pratar författaren om högengagemangsköp. Detta 
är ett köpbeteende som grundar sig i att konsumenten upplever en hög personlig involvering i sitt 
köp, samt att köpet även medför ett visst mått av risktagande. Det är för konsumenten mängden 
upplevda risker som avgör om köpet upplevs som ett högengagemangsköp eller inte. Finns detta 
engagemang bidrar det till att konsumenten både kommer att lägga tid och kraft i att söka 
information för att reducera de risker som köpet innebär. 
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2.2.1 Risker 

I boken Marketing Communications talar man om fem huvudindelningar av risker som en 
konsument kan uppleva, dessa risker är funktionalitet, ekonomisk, fysisk, social och ego. 
Funktionalitetsrisken innebär att produkten riskerar att inte fungera eller att något alternativ 
fungerar bättre. Den ekonomiska risken beskrivs i form av tankar om att produkten är såld till ett 
överpris eller att det existerar andra bättre alternativ. Den fysiska risken handlar om att produkten 
kan komma att skada andra enheter eller konsumenten själv på något sätt. Social risk är när 
referensgrupper och andra av betydelse för konsumenten inte gillar produkten. Psykologisk risk 
(ibland kallad ego) uppkommer då konsumenten inte gillar bilden av sig själv tillsammans med 
produkten.   

Mittal, Newman och Jagdish (1999) tar även de upp dessa risker men gör ett tillägg i form av vad 
de kallar för modernitet, denna risk syftar till att det kan komma ut en nyare produkt på 
marknaden och att konsumentens tänkta köp riskerar att bli omodernt fort. 

Antonides och van Raaij (1998) beskriver fyra typer av risker som en konsument kan ställas 
inför vid ett köp. Dessa är fysiska risker, finansiella risker, sociala risker och tidsrelaterade 
risker. De nämner alltså ytterligare en risk som de valt att kalla den tidsrelaterade risken. Risken 
innefattar hur mycket tid konsumenten kommer att behöva lägga på produkten i framtiden, t. ex. 
i form av tänkbara reparationer, inlärning etc. 

Grad av upplevd risk är beroende av antalet valbara alternativ på marknaden, likheten 
alternativen emellan samt det upplevda värdet på det som är lika, dvs. ju viktigare en funktion är 
för konsumenten desto större är den upplevda risken då det finns liknande alternativ. Genom att 
söka och bearbeta information vill konsumenten skaffa sig ett bättre underlag för sitt beslut, 
reducera risker och värdera olika informationskällor enligt Antonides & van Raaij (1998). 

Risktänkandet är dock något subjektivt och till viss del beroende av konsumentens kunskap om 
produkten. I sin bok Consumer Behaviour skriver författarna Antonides och van Raaij (1998) att 
man kan skilja mellan de konsumenter som har låg respektive hög kunskap om den aktuella 
produkten och deras förmåga och intresse att söka ny kunskap om denna. Författarna menar att 
den med låg kunskapsnivå inte vet vilken information de saknar och vad de ska efterfråga för ny 
information. Liknande gäller för de med hög kunskapsnivå som inte anser sig i behov av mer 
information. Således är det de som befinner sig mellan dessa kunskapsnivåer som kommer visa 
det största intresset för ny information om produkten i fråga. (Antonides & van Raaij, 1998) 

 

 

Figur 2: Relation mellan informationssökning och kunskapsnivå (Antonides & van Raaij, 
1998:273) 
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Något som dock är intressant är att det visat sig att konsumenter ofta ser på information i sig som 
något riskreducerande. Vetskapen om att det finns en stor mängd information kan i sig ha en 
positiv effekt även om konsumenten inte tar del av den. (Antonides & van Raaij, 1998) 

2.3 Sökkostnader 

I boken Marknadsföring i nya media skriven av Dahlén (2002) beskrivs fenomenet sökkostnader. 
Med tankarna på en avancerad marknad med många produkter och mängder med information 
anser vi att begreppet sökkostnader bli högaktuellt. Dahlén skriver att människan är av naturen 
lat och att det nya medielandskapet bara gör människan latare och latare. Han tycker att det 
gamla ordspråket ”tid är pengar” stämmer bra in på den moderna konsumenten. Detta innebär att 
ett företags mål bör vara att inte ta för mycket av kundens tid i anspråk. Företagets mål borde 
alltså vara att minimera kundens ansträngning och tid. Det företag som lyckas med denna 
minimering kommer ha stor chans att vinna kunden enligt Dahlén (2002). 

2.4 Konsumenten - Användare, Betalare, Köpare 

För att påvisa områdets komplexitet och på ett tydligt sätt avgränsa och motivera studien 
angående konsumentens roller i ett köp presenteras här teori kring vilka roller en konsument kan 
inneha. 

I boken Customer Behaviour skriven av Mittal, Newman och Jagdish (1999) säger författarna att 
de ser tre olika konsumentroller, användaren, betalaren och köparen. Den som passar in på någon 
av dessa tre roller är enligt författarnas definition en konsument. Detta innebär att ett köp kan 
innehålla upp till tre konsumenter. Det är med andra ord den konsument som besitter alla dessa 
roller som kommer att uppleva de flesta av riskspektrats variabler. 
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3 Problemformulering 
En allt mer medveten kunden, som finns på en växande marknad, kännetecknad av många risker 
och mängder med information. Detta innebär en konsument som måste engagera sig i sin 
informationssökning för att kunna göra bästa möjliga köp. Detta höga engagemang är högst 
subjektivt då en människans engagemang beror på värderingar, vilket i sin tur beror på vilka 
risker hon anser sig utsättas för vid köpet. Att många och stora risker innebär en ökad 
informationssökning är tidigare forskning överens om. Ett glapp i teorin kring beteendet vid 
denna riskreducerande informationsinsamling har av oss uppdagats och vårt syfte har därmed 
varit att börja fylla denna lucka. 

I takt med att en ny slags konsument börjat ta form har denna lucka börjat bli alltmer intressant. 
Detta för att kunna möta den ”nya” konsumenten på en marknad där konsumenten bestämmer.  

Vår nedanstående modell beskriver hur vi tänkt, och hur vi ser på problemet: 

 
Figur 3: positionering av problemet, vår egna modell  

En konsument som är en ”mellanvetare” reducerar vanligtvis delvis sina risker genom sin 
varumärkeskännedom. De risker som varumärken inte reducerar finns kvar och hindrar 
konsumenten från ett köp. Detta tror vi leder till en hög benägenhet att söka information för att 
reducera kvarvarande risker, vilket i sin tur leder till ett köp som hjälper konsumenten att 
uppfylla sina behov.  
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3.1 Avgränsningar 

En marknad där vårt problemområde syns tydligt tror vi vara marknaden för bärbara datorer med 
ett 20-tal större aktörer som erbjuder ett spektra av cirka 1 500 modeller från cirka 5 000 kr till 
cirka 40 000 kr (www.pricerunner.se). Branschen är också väldigt aktuell då antalet sålda 
bärbara datorer tredje kvartalet 2006 för första gången utgjorde 50 % av datamarknadens totala 
försäljning (David Larsson, IT Research, Sweden). Denna bransch kan enligt oss ses som en 
koncentration av en ny och modern marknad, med ett stort antal likvärdiga varumärkesstarka 
aktörer. Vi har därför valt att avgränsa oss till att studera marknaden för bärbara datorer i vår 
studie. Det är även en produktkategori där konsumenten tros väga in sociala faktorer då 
produkten kan användas i olika offentliga situationer och rum. 

Den enda av oss kända risken som tidigare teorier talar om, och som vi valt att ej behandla på 
empirisk nivå i studien, är den fysiska risken. Anledningen till detta utelämnande är att vi inte 
anser denna risk vara intressant för produktkategorin som vår studie behandlar.  
De informationskällor som vi valt att undersöka i vår studie är de som Armstrong, Kotler, 
Saunders och Wong (2001) presenterar i boken Principles of Marketing. Vi tror att deras bild av 
informationskällor som kan spela in under köpprocessen ger en god bild av hur verkligheten ser 
ut.  

3.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att minska luckan i teorin om konsumenters riskreducerande 
informationsbeteende då de genomgår köpprocessen i ett högengagemangköp. 

Ett annat syfte blir att se vilka faktorer kring informationssökning som är viktiga i ett 
högengagemangköp på en högteknologisk marknad 2006. 

3.3 Frågeställningar 

För att kunna uppnå studiens syfte vill vi svara på frågorna: 

• Hur används dagens informationskällor vid ett högengagemangsköp? 

• Vilka informationskällor har störst utvecklingspotential att underlätta för en 
lösningsinriktad konsument och varför?  

• Hur skulle denna eller dessa källor kunna utvecklas? 
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3.4 Definitioner 

Följande definitioner är det sätt vi valt att se på olika begrepp inom ramen för studien. Källan till 
dessa definitioner är både en sammanvägning av olika forskares definitioner samt i vissa fall en 
enskild forskares.  

3.4.1 Mellanvetaren 

Wanger (2002) pratar om konsumentens benägenhet att söka information: 

När det gäller kunders eget sökande efter information så verkar det 
som att de som vet en del, utan att för den skull veta jättemycket, 
söker mest information. De som vet väldigt lite verkar veta för lite 
för att inse hur mycket information de saknar och vilken 
information de bör efterfråga. De som vet jättemycket tycker redan 
att de har den kunskap de behöver (Wanger, 2002:44). 

Denna mellannivågrupp kommer vi i fortsättningen kalla för ”mellanvetaren”. Vi kommer i 
studien att avgränsa oss till denna grupp då det är dessa som är intressanta för vår frågeställning. 

 
Figur 4: Modifiering av modell – mellanvetaren - Relation mellan informationssökning och 
kunskapsnivå . (Antonides & van Raaij, 1998:273) 

3.4.2 Konsumenten 

Som konsument menar vi i denna studie en 20-25 år gammal student vid högskolan i Jönköping, 
som inom de senaste 6 månaderna genomfört ett köp av en bärbar dator. Konsumenten har också 
varit användare, betalare och köpare av produkten genom hela köpprocessen. 
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3.4.3 Riskerna 

Följande beskrivningar är det sätt som vi valt att definiera de olika riskerna i vår studie. 

Ekonomisk risk 
Med ekonomisk risk menar vi tankar om att produkten är såld till ett överpris eller att det 
existerar andra bättre alternativ. 
 
Funktionsrisk 
Med funktionsrisk menar vi tänkbarheten att produkten inte skulle komma att fungera, uppfylla 
vissa krav, eller att något annat alternativ skulle fungerar bättre. 
 
Social risk 
En social risk innebär att referensgrupper och andra av betydelse för konsumenten inte gillar 
produkten. 
 
Ego risk 
Ego risken uppstår då konsumenten inte gillar bilden av sig själv tillsammans med produkten.   

 
Tidsrelaterad risk 
En tidsrelaterad risk innebär hur mycket tid konsumenten kan komma behöva lägga på produkten 
i framtiden i form av t. ex. tänkbara reparationer och inlärning etc. 
 
Modernitetsrisk 
En modernitetsrisk menar vi innebär att det kan komma ut en nyare produkt på marknaden och 
att konsumentens tänkta köp riskerar att bli omodernt fort. 

3.4.4 Informationskällorna 

Följande beskrivningar är det sätt som vi valt att definiera de olika informationskällorna i vår 
studie. 

Personlig källa 
En personlig informationskälla är då man får information från familj, vänner, grannar och 
bekanta.  

Kommersiell källa 
En kommersiell informationskälla är annonser, säljare, Internet, förpackningar och skyltningar. 

Erfarenhets källa 
En erfarenhetskälla är information från handhavande, betyg och användande. 

Offentlig källa 
En offentlig informationskälla är då man tar del av massmedia och organisationer med 
konsumentvärderande tjänster. 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

För att systematiskt ta till sig samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt brukar man enligt boken 
Forskningsmetodik (1997) tala om två angreppssätt. Antingen ett deduktivt vilket innebär att 
man försöker bevisa eller en induktiv metod som innebär att man försöker upptäcka. I 
Forskningsmetodik (1997) skriver författarna att det mest använda sättet att utveckla teorier är 
det som kallas hypotetisktdeduktiv teoribildning. Detta innebär att man ur ett sammanhängande 
system av påståenden härleder nya hypoteser som man sedan prövar empiriskt i ett försök att 
bevisa dess giltighet. Man skriver även att en teori aldrig blir fullständig och att man genom nya 
empiriska undersökningar kan stärka eller försvaga teorin. Författarna skriver även att 
utgångspunkten för en teori ofta är en enkel modell som på ett mycket begränsat sätt kan spegla 
verklighetens värld. Genom att ta in nya variabler och sammanhang kan man ständigt utveckla 
teorin genom nya empiriska undersökningar och på så sätt utveckla ny kunskap som andra kan 
använda i sitt arbete. 

I vår studie använder vi vår empiriska data för att försöka vidareutveckla teorier inom områdena 
marknadskommunikation och konsumentbeteende. Vi tror oss kunna utveckla teorierna inom 
dessa fält genom att behandla nya informationssökningsvariabler och genom delvis nya synsätt 
på tidigare modeller. 

I samhällsvetenskaplig forskning brukar man skilja mellan kvantitativa och kvalitativa metoder 
(Holme och Solvang, 1997). Valet av metod beror dock på studiens frågeställning och syfte. I 
vår studie har vi valt en kvalitativ metod, detta har varit lämpligt då vi velat nå en djupare 
förståelse för vårt problemområde (Holme & Solvang, 1997). 

4.2 Urvalsgrupp  

Vi har av praktiska skäl valt att avgränsa oss till att göra studien endast innehållande studenter i 
Jönköping. Med denna avgränsning är det inte sagt att undersökningen blivit mindre fruktbar. 
Gruppen uppfyller nämligen enligt oss studiens övriga avgränsningar bra gällande kunskapsnivå 
och grad av engagemang vid köp. Vår motivering är att många studenter är privata 
förstagångsköpare av bärbara datorer, har en tillräcklig kunskapsnivå för att kunna ses som 
mellanvetare, rör sig mycket i sociala miljöer och har en ekonomi som spelar in vid köpet. Detta 
medför att de befinner sig i en situation där många, för studien, intressanta variabler kan tänkas 
spela in. 

Till detta kommer även fördelen att vi själva, som forskare, är studenter och tycker oss ha en god 
uppfattning om gruppen och vad det innebär att vara student. (Holme och Solvang, 1997) Vi har 
med andra ord en förståelse för studentens livsvärld vilket kan vara till fördel båda under 
intervjun och i tolkandet av materialet.  
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Tilläggas bör att studenter befinner sig i ett mer ekonomiskt känsligt läge än många andra och att 
detta därför kan få en större betydelse än för ickestudenter. Samtidigt bör kravet på funktion vara 
viktigt för studenten då den bärbara datorn kommer vara ett redskap för att klara studierna. Till 
detta kommer design och varumärken och deras betydelse för den sociala miljö som studenter rör 
sig inom. Med detta vill vi säga att vi tror att gruppen är mycket intressant att studera då de 
upplever studiens problemområde i en mer koncentrerad form (Hartman, 2004) än vad många 
andra grupper gör. Vi har dock inte som ambition att generalisera utifrån denna grupp utan vill 
studera gruppen för att få större insikt och förståelse för problemområdet. 

Genom att göra ett strategiskt urval kunde vi välja vilka som skulle vara med i undersökningen, 
detta efter det att vi kunnat motivera deras medverkan (Hartman, 2004). Detta gjordes utifrån 
uppsatta kriterier hämtade från vårt teoretiska ramverk. De vi ville intervjua skulle tillhöra 
kategorin mellanvetare då det är dessa som enligt teorin är mest aktiva att söka information innan 
sitt köp. Köpet skulle ha varit av typen högengagemangsköp, vilket är kravet för att risker ska ha 
existerat. Respondenten var även tvungen att ha besuttit de tre rollerna användare, betalare och 
köpare då detta har gett dem möjligheten att uppleva riskbegreppets hela spektra. 

Sammanfattningsvis ställdes följande krav på respondenterna: 

• De skulle vara studenter på Högskolan i Jönköping. 
• De skulle tillhöra mellanvetarnivån. 
• De skulle ha genomfört ett högengagemangsköp av bärbar dator inom de senaste sex 

månaderna. 
• Besuttit rollerna användare, betalare och köpare genom hela köpprocessen. 

 

4.2.1 Kriterier för respondent 

Genom att inleda intervjuerna med några identifierande frågor kunde vi specificera om 
respondenten var intressant för studien eller inte. Det vi frågade om, förutom att de nyligen köpt 
en bärbar dator var om de hade besuttit rollerna användare, betalare och köpare. Vi ville även 
fastställa att respondenten låg på en mellanvetarnivå kunskapsmässigt och bad därför 
respondenten berätta lite om hur väl denne var bevandrad inom datamarknaden, dels tekniskt 
men även utbudsmässigt. Då vi fått en bild om hur respondentens kunskapsnivå såg ut kunde vi 
tolka om denna låg på rätt nivå för studien eller inte. Vidare ville vi veta om köpet hade varit av 
högengagemangskaraktär. För att ta reda på detta bad vi respondenten att berätta kort om hur 
valet av produkt hade gått till. Hade personen lagt tid på att jämföra och utvärdera alternativa 
produkter var denna intressant. 

Helheten utifrån detta inledande samtal gav oss en god uppfattning om respondenten hade de 
egenskaper vi eftersökte. Intervjun som helhet togs i efterhand också med i bedömning med 
utgångspunkt från de inledande frågorna. På detta sätt kunde vi säga att vi haft en god anledning 
att tro att de respondenter som deltog i studien varit passande. 
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4.2.2 Vilka var respondenterna och hur, varför valde vi dem? 

Redan under tiden då vi sökte respondenter till vår studie informerade vi om att undersökningen 
gällde dem som inom de senaste sex månaderna hade köpt en bärbar dator. Att hitta denna grupp 
var inte helt lätt och var en lång process av sökande. Processen startade i och med att vi på 
Högskolan i Jönköping pratade med folk om studien. Detta ledde till att vi fick in tips på 
personer som vi skulle kontakta. Efter åtta intervjuer upplevde vi att den information som gavs 
började upprepas och vi satte därmed en gräns då vi kände oss mättade på information (Hartman, 
2004).  

Vi ville ha en spridning bland respondenterna då det gällde, kön, utbildning och umgängeskrets. 
Detta för att öka chansen att få så stor variation som möjligt om det upplevda fenomenet. Därför 
valde vi att kontakta personer i olika årskurser, fackskolor inom Högskolan Jönköping och kön. 

Totalt intervjuades åtta personer i cirka 30 – 45 minuter per gång. De befann sig i åldern 20 – 25 
år och med fördelningen, fem kvinnor och tre män. Av dessa gick fem stycken på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation, två på Internationella Handelshögskolan och en på 
Hälsohögskolan.  

4.3 Förberedelser av intervju   

Med det teoretiska ramverk vi skapat oss, gällande högengagemangsköp, kundbeteende, 
köpprocessen, risktänkande och informationssökning, gjorde vi en operationalisering för att 
hamna på en lämplig empirisk nivå, anpassad för de djupintervjuer vi genomförde i empirin. 

Genom att angripa problemområdet från två olika håll tror vi oss kunna uttala oss om 
informationsbeteendet för att reducera risker vid ett högengagemangsköp. Genom att först 
undersöka vilka risker en konsument upplevt under olika delar av köpprocessen. För att sedan 
undersöka informationskällorna konsumenten tagit del av tror vi oss kunna uttala oss om dennes 
riskreducerande informationsbeteende. 
 
Modellen nedan illustrerar de viktiga begrepp som varit i fokus för att besvara studiens 
frågeställning. 
 

 
Figur 5: Operationalisering av teoretiska begrepp (Vår egen modell) 
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För att identifiera de eventuella risker som en konsument kan tänkas uppleva har vi valt att 
fokusera på hur dennes föreställning av köpet sett ut i ett tidigt skede av köpprocessen. Genom 
att identifiera respondentens första föreställning av sin bärbara dator tror vi oss kunna ta reda på 
vad ett ”riskfritt” köp i detta skede skulle innebära. Vi menar, utifrån teorin om köpbeteendet, att 
det är konsumentens önskade föreställning av något som är intressant då det gäller risktänkandet. 
Det är sedan glappet mellan konsumentens föreställning och kunskap/information om 
verkligheten som utgör grunden för den upplevda risken. Genom att identifiera föreställningens 
önskvärda och icke önskvärda egenskaper och anpassning till verkligheten genom köpprocessen 
tror vi oss kunna få en uppfattning om hur risker upplevts och reduceras. Intressant är också hur 
information används i denna process. Genom att följa föreställningens anpassning till 
verkligheten, har vi också velat identifiera vad för sorts information som har bidragit till 
föreställningens anpassning till verkligheten. Genom att växelvis prata om föreställningen och 
dess utveckling i samspel med verkligheten (informationen) tror vi oss även kunna identifiera 
referenspunkter och informationskällor. Samspelet mellan föreställning och information kommer 
att ge oss en förståelse för det riskreducerande informationsbeteende som studien syftar till att 
förklara. 

4.4 Genomförande av intervju 

Intervjuerna som genomfördes höll en semistrukturerad form dvs. vi hade ett fåtal större öppna 
frågor indelade i teman som vi ville att samtalet skulle behandla. Följdordningen fick dock i viss 
mån anpassas till varje tillfälle beroende på vilken väg som samtalet tog med olika 
uppföljningsfrågor. Intervjuerna spelades in, efter respondentens godkännande, vilket medförde 
att fokus kunde hållas på samtalet och den efterkommande transkriberingen kunde göras med 
noggrannhet Helland et al. (2004). 

Valet av datainsamlingsmetod gjordes med utgångspunkt från studiens kvalitativa ansats och 
syfte. Således föll valet av datainsamlingsmetod på djupintervjuer. Att vi valde att använda oss 
av djupintervjuer gjordes på grund av insamlingsmetodens möjlighet att kunna ställa följdfrågor 
till respondenten, vilket innebar att vi kunde få en djupare och mer detaljerad förståelse enligt 
Helland et al. (2004). 

I intervjuerna ville vi få respondenten att tänka tillbaka till den tid då denne fortfarande inte hade 
köpt en bärbar dator och fortfarande befann sig i startfasen av köpprocessen. På detta sätt kunde 
vi få ett retroperspektiv som var fruktbart för studiens syfte. Vi ville följa respondenten i 
förändringsprocessen, från behov till köp, och förstå orsaker till förändringar i attityder enligt 
Helland et al. (2004). Till hjälp för att kunna hålla detta retroperspektiv använde vi oss av vår 
operationaliserade modell innehållandes indikatorer på de aktuella teoretiska begreppen. Detta 
gjorde vi för att kunna få en så fri diskussion som möjligt men ändå begränsa den till att gälla ett 
visst område. Modellen gjorde att samtalen hamnade på en fruktbar nivå och fick fungera som 
samtalsguide för båda parter i intervjun. 
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Vår förhoppning med detta var att det lättare skulle frigöra respondentens tankar då vi hade 
något konkret att se och prata kring. Det blev också lättare att förstå och reflektera kring 
tidsperspektivet och det beteende som ägt rum innan köpet. Vi ansåg det viktigt att visualisera 
detta tidsperspektiv då detta varit en kritisk punkt i vår studie. Risken var stor att respondenten 
skulle minnas fel då det handlade om högst svårdefinierade tankar denne haft tidigt i 
köpprocessen. Viktigt var därför att få respondenten i rätt sinnesstämning, inledningsvis fick 
därför respondenten berätta om när, var och hur situation var då köpprocessen inleddes. Då syftet 
med studien varit att minska luckan i teorin om konsumenters riskreducerande 
informationsbeteende under köpprocessen, samt utveckla tankarna kring vilka faktorer som 
spelar vid ett högengagemangsköp, anser vi att detta varit relevant för utformningen av 
intervjuerna. Med modellen som mall har vi kunnat leda respondenterna genom hela sitt köp 
igen, i tanken, och få dem att beskriva sitt beteende i relation till de olika skedena. 

4.5 Databehandling 

Efter våra intervjuer har vi direkt transkriberat ner intervjuerna från digital form till skriven text. 
Detta ledde till en stor mängd data i form av text i dialogform. Efter detta kodade vi materialet 
och kunde på så sätt reducera, organisera och kategorisera vårt material.(Hartman, 2004) 
Kategoriseringen av materialet gjordes för att kunna tolka och förstå materialet. I materialet 
söktes efter framträdande tendenser av sånt som verkade vara av stor betydelse för våra 
respondenter. I vår studie finns två huvudkategorier, för att kunna besvara våra frågeställningar. 
Dessa är risker och informationskällor. De framträdande begreppen sorterades under de två olika 
huvudkategorierna i olika risker och olika informationskällor. Gällande kategoriseringen av 
riskerna satte vi dessa i relation till köpprocessen, detta genom att sortera dem efter stegen i 
modellen. På så sätt kunde vi se när i köpprocessen en specifik risk upplevts. Genom att sätta 
risker och informationskällor i relation till varandra får vi en uppfattning om hur våra 
respondenter upplevt sitt köp. Utifrån detta tror vi oss kunna säga något om det riskreducerande 
informationsbeteendet vi studerar.       

4.6 Metodkritik 

En central fråga gällande studiens validitet är hur väl våra operationella indikatorer mäter det 
som avses att mätas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2005). I vår studie har vi 
använt oss av indikatorer från väl underbyggda forskningsområden gällande konsumenters 
upplevda risker och deras benägenhet att söka information. Då få innan satt dessa indikatorer i 
relation till varandra har vi inte haft någon beprövad undersökningsmetod att följa, utan har 
istället fått utveckla en egen modell innehållandes båda dessa indikatorer. Denna modell är 
underbyggd av teorier kring båda dessa områden men då den ej innan blivit utsatt för kritisk 
granskning kan vi inte säkert veta att empirin undersökts på ett optimalt sätt. Dock har vi fått 
fram empiri som stöds av tidigare forskning och har därför goda skäl att tro att vårt material 
fungerar bra att använda till djupare tolkningar inom problemområdet.  
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Kritik att föra mot vår operationalisering är det retroperspektiv som det empiriska insamlande 
krävt då vi velat följa en köpprocess som haft ett tidsperspektiv. Här kan man ha invändningar 
mot reliabiliteten då det enligt Helland et al. (2004) finns risk att dåtiden förvrängs till att likna 
nutiden. I vår studie har vi velat få respondenterna att tänka sig tillbaka i tiden då behovet 
uppstod och därmed bortse från vad som senare blev köpt. Idealet för att undvika denna risk hade 
varit att följa en konsument under hela köpprocessens förlopp. Av flera skäl har detta inte varit 
möjligt, dels av tidsmässiga skäl men även då ett identifieringsproblem av människor i 
startprocessen finns, detta då man inte i förhand vet om processen kommer leda till ett köp. Vi 
har därför varit tvungna att se ägandet av bärbar dator som en indikator på att processen ägt rum.  

Gällande vårt strategiska urval finns en del att kommentera. Vår önskan hade varit att ha 
möjligheten att vara mer strategiska i detta urval. Då antalet respondenter som uppfyllde våra 
övriga kriterier var begränsat, har vi inte haft den fulla möjligheten att ”välja och vraka” mellan 
respondenter för att på så sätt uppnå största möjliga variationsbredd. I efterhand visade det sig att 
det empiriskt insamlade materialet ändå innehöll en acceptabel variation.  

Det har varit väldigt svårt att få respondenterna att prata om vilka sociala och ego faktorer som 
kan ha påverkat dem vid köpet. Till skillnad från frågor om ekonomi och funktionalitet, som 
berör mer rationella områden, är de sociala faktorerna något som respondenten kan ha svårt för 
att erkänna eller ens själv känna till. Detta har inneburit att insamlingen av data på dessa 
områden varit av en mer tolkande natur. 

Det är viktigt att de som intervjuas verkligen lever sig in i och tänker tillbaka på den tid då de 
fortfarande befann sig i köpprocessens olika steg. Det finns en risk här att respondenterna efter 
sitt köp vill ha verkat vara med rationella än de faktiskt var för att på så vis få självbekräftelse. 

Vi har således använt oss av primärkällor då det gällt vår datainsamling. Vi har heller inte funnit 
någon anledning att tro att respondenterna skulle vilja ljuga eller föra oss bakom ljuset.  
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5 Redovisning av empiri 
I detta kapitel redovisar vi en sammanfattning av den data våra intervjuer resulterat i. 
Kännetecknade citat för fenomenet har redovisas under kategorierna Risker och 
Informationskällor. 

5.1 Risker 

Vi börjar med att presentera exempel på hur våra respondenter upplevt risker, materialet är 
sorterat i olika risker. Inom varje risk finns sedan en uppdelning efter köpprocessens olika 
stadium. Indelningen gör att man kan se i vilken del av köpprocessen en specifik risk upplevts. 

5.1.1 Ekonomisk risk 

Den ekonomiska risken är återkommande i vår empiri och vi vill därför säga att detta är en av de 
större riskerna som upplevs bland våra respondenter. Risken har upplevts i olika former och haft 
stor påverkan då det gällt köpets andra prioriteringar, funktion, design etc. Respondenterna har 
ofta haft en klar föreställning angående priset på produkten och vad de har möjlighet att betala. 
Risken har för våra respondenter varit närvarande under alla köpprocessens stadium men främst 
under tiden respondenterna sökt information och värderat olika alternativ.  

Ett behov uppstår 
Föreställning om priset är ofta avgörande för om konsumenten överhuvudtaget ska inleda en 
köpprocess eller inte. Detta beror på föreställningen att ett köp av bärbar dator är förknippat med, 
en för gruppen, stor investering. 
 

”Jag hade tänkt länge på att jag ville köpa en dator. Det var mer att jag inte kände att jag hade råd till det” 
”Det var liksom ett större köp, stora pengar.” 

 

Informationssökning 
Då respondenterna ofta haft en uppfattning om vilken prisklass som var intressant har priset fått 
fungera som ett första urvalskriterium i sorterandet av produkter och sökandet av information. 
Intressant är dock att alla respondenter verkar ha haft en liknande syn på vad deras dator 
förväntas kosta, ca 10 000 kr. Det var också i detta stadiet som respondenten fick börja anpassa 
sin föreställning till verkligheten och det som var ekonomiskt möjligt. Vissa fick prioritera om 
och sänka vissa av de krav de hade från början. Respondenten var också mån om att inte köpa 
något onödigt som skulle kosta extra pengar. 

 
”Det var ju ganska mycket priset som bestämde, jag kollade på datorer och det fanns ju liksom i alla 
möjliga prisklasser”  

”De är ju väldigt många som har köpt sådana där Mac nu, men tyvärr hade ju inte jag den 
ekonomiska resursen för det.” 

”…insåg att jag inte hade råd att köpa den dator jag föreställt mig.” 

”…max 10 000kr alltså det går inte över det, men efter det var det nog ganska öppet.” 



28 

”…mellan 6 000 och 10 000 men att jag verkligen bara skulle köpa en dator för det jag skulle 
använda den till, alltså för att surfa och skriva, bara det jag gör inte massa andra saker. Det är det 
jag gör. Inte slänga med extra saker bara för att ha det.” 

”…la mig så där mellan 10 – 15 000 kr. Det tänkte jag det kostar det väl typ, sen hade jag lite dålig 
koll, men så tänkte jag nog tror jag” 

”…när jag tittar på tekniska prylar vill jag ha koll ner till minsta funktion för att inte köpa något 
onödigt.” 

 

Värdering av alternativ 
Som de översta fyra citaten visar kan man se att respondenterna låtit priset stå i relation till den 
förväntade funktionaliteten hos produkten. En direkt utsortering av de alternativ som har legat 
under den föreställda prisnivån har skett då detta kopplats samman med de krav på behov som 
respondenten haft. Man har svårt att föreställa sig kombinationen lågt pris med bra kvalitet. En 
annan anledning till värdering av lämplig produkt visar sig vara ekonomiska lösningar, dvs. att 
ett annars omöjligt köp gjordes möjligt. Även bra garanti visar sig vara viktigt för att öka den 
ekonomiska tryggheten och blir därför en faktor i värderingen. 

 
”Jag kollade på Blocket och tänkte att jag bara kunde lägga 2 000-3 000 kr, men då vet man ju inte 
vad man får och kanske kastar pengarna i sjön. Med garantier osv, det var inte värt det. Inte kunna 
lämna tillbaka.” 
”…jag tänker på de där Acer och att det ganska var lite lågt eller visst det är inte alltid priset som 
säger om datorn är bra men man börjar ju alltid fundera lite liksom.” 

”…man kan ju köpa för 5 000 – 6 000 kr men då är risken att jag blir arg på den för att den är trött” 
”…priset man inbillar sig lite med kvalité, jag valde ju inte det billigaste och inte det dyraste..” 

”Jag hade inte så mycket att välja på, pga lite pengar blev det Dell ganska fort, jag fick höra att man 
som student kunde låna bra där, avbetalning 6 mån räntefritt” 

”G-E moneybank höll i lånet, de har väldigt dåligt rykte, många sa att de slänger på världens jävla 
ränta, och är allmänt sura. Fan ska jag verkligen, tänk om jag inte klarar det på 6 mån o får världens 
skit-lån. Bäst och kolla på det, det gjorde jag, lite tveksam var jag. De lånar ut till vem som helst o 
förstör folks privatekonomi.” 

”Klart att man är rädd att en dator har dålig support, och garantibiten. Jo garantibiten blev en faktor 
när jag började kolla på det. Det började spela in.” 

 

Beslut av köp 
Mot slutet av köpprocessen blev priset igen högst relevant. I detta skede var respondenternas 
föreställningar om vad de behövde och önskade starkt överensstämmande med verklighetens 
utbud. Sedan intog en del respondenter en period av avvaktande för att komma till avslut då ett 
passande erbjudande dök upp. 

 
”…den datorn var reducerad i pris, med 1 500 eller något sånt. Och sen just det här 
Dustinerbjudandet att studentkortet gav mig en rabatt” 

”…jag inne på det där studentkortet och då hade de ett erbjudande där, och sen så ringde jag dit och 
då kände han inte till det där, men då var han verkligen sådär att – det där ska vi nog kunna lösa till 
ett schysst pris ändå, du vet – då går man ju på det! Hehe” 

”…jag har nog råd med en sådan här och det är en sådan dator som jag har funderat på.” 
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5.1.2 Funktionalitetsrisk 

Den funktionella risken är även den en återkommande risk bland våra respondenter. 
Funktionaliteten har bland respondenterna ansetts som det viktigaste, utan funktionalitet är inte 
datorn ens värd att köpa. Riskupplevelsen tenderar dock att stagnera då behovet blivit identifierat 
genom datorns funktionella kapacitet. 
 
Ett behov uppstår 
Då respondenterna pratar om hur deras föreställning såg ut tidigt i köpprocessen ger de ofta 
exempel på vad de ville använda datorn till och vad den därmed var tvungen att klara av. Det var 
med andra ord inte någon mer detaljerad redogörelse gällande tekniska specifikationer som 
respondenten hade i tankarna vid detta tillfälle. Den upplevda funktionella risken bestod med 
andra ord i tanken att köpa en dator som inte kunde tillfredsställa respondentens behov. 

 
”Det var de programmen som jag visste att jag använde och som jag visste att jag ville kunna 
använda på datorn.” 

”…jag ville kunna använda program som Photoshop och Indesign”. 

”…den skulle klara av att ha många fönster uppe samtidigt, inte hänga sig, klara Internet” 

”…jag beskriv att jag vill kunna arbeta med många olika program samtidigt lite tyngre program, 
skulle kunna ladda hem musik och filmer” 

 
Informationssökning 
När respondenterna sökte mer information blev ofta risken mer påtaglig och deras första 
föreställning visade sig ibland vara svår att uppfylla. Ju mer respondenten sökte information 
desto mer förstod denna vad den inte hade kunskap om. Funktionsrisken fick med andra ord 
respondenten att söka information brett för att komplettera sin förkunskap. 

”…jag hade en önskan om att den skulle funka, bra internminne men interminne först dock efter jag 
snackat med en kille på Siba” 
”…jag kände inte att jag kunde ha en så pass liten dator för då passade den ju inte mina funktioner” 

”...jag visste bara vad jag behövde använda den till. Den var tvungen att orka det” 

”…eftersom jag inte var så påläst när jag började fundera på det så var det nog inte så många inten 
utan mer saker som jag ville ta reda på.” 

 

Värdering av alternativ 
Här finns ett par olika tendenser, några värderar trygghet t. ex. support och möjlighet att 
lämna tillbaka högt. Andra är mer inriktade på att inte köpa något onödigt man inte 
behöver och att den bärbara datorn verkligen tillfredställer behoven. Priset spelar in 
mycket här och funktionen sätts ofta i relation till detta vilket innebär att respondenten 
försöker få så mycket funktion som möjligt för pengarna.  

 
”…varför jag gick till Dell är för att de är ganska så kända för sin support, de hjälper en väldigt fort 
om det skulle hända någonting” 
”Det känns bättre att köpa från typ Siba för då kan jag lämna tillbaka den dit om något krånglar, det 
är ju jobbigt att skicka.” 

”…jag visste ju att om de hade de här märket och de här programmen gick att använda så skulle allt 
vara bra” 

”Köper jag en modern dator så vet jag att den funkar.” 
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”…jag behöver inte den mest avancerade för jag själv är ingen avancerad användare men ändå att 
jag ska aldrig känna mig begränsad av att datorn har begränsningar liksom.” 

”Det viktigaste var att den skulle klara av de funktioner som jag behövde.” 

 

Beslut av köp 
Då respondenten kommit så här långt i köpprocessen och det slutgiltiga beslutet kommit närmare 
verkar det som att den upplevda funktionsrisken är nästintill reducerad. I detta skede hade 
respondenten en ganska klar bild av vad den minst skulle kräva i funktionalitet. Det blev då en 
fråga om pris och vilken modell som gav mest extra värde för pengarna. Alla de modeller som 
nu fanns med i respondenternas övervägning av potentiella köp levde upp till respondenternas tro 
av förväntningarna gällande funktionalitet. Funktionsrisken verkar vara den högst prioriterade 
risken att reducera men inte den som i sista skedet avgör vilken modell det blir.  

”…kravet sen efter funktion var att den skulle falla inom en viss summa, ett pris.” 

”…det var viktigare att det var en bra dator funktionsmässigt än att den var snygg.” 

”…priset fick mig inte att prioritera bort något som jag verkligen ville ha, så mycket är jag inte villig 
att göra. Då struntar jag hellre i det.” 

”Klart man köper en dator om den har samma funktioner och snyggare design till samma pris” 

5.1.3 Sociala risker 

Sociala risker har bland våra respondenter inte startat många köpprocesser, för de allra flesta har 
sociala risker först uppstått under informationssökningen. Respondenterna säger sig inte lägga 
någon större vikt vid design, dock har det visat sig att de många gånger faktiskt haft starka 
föreställningar kring hur datorn ska se ut och vad de absolut inte vill ha. 

 

Ett behov uppstår 
Behov har inte uppstått av att våra respondenter upplevt några större sociala risker. Det man 
dock kan säga är att någon upplevt en känsla av att bli omodern i förhållande till sin sociala 
omgivning vilket skulle kunna ses som en risk att hamna utanför gemenskapen. 

”…såg på bekantas datorer och jag tänkte att jag måste byta upp mig” 
 

Informationssökning 
Den sociala risken har gjort att respondenten fått vissa referensramar som denne begränsat sitt 
informationssökande. Den upplevda risken handlar här mycket om färg, varumärken och 
omgivningens associationer till olika modeller. 

”…jag vill inte ha de där vanliga svarta Acer eller vad de heter. Jag ville ha något lite annorlunda. 
De är ju väldigt många som ar köpt sådana där Mac nu” 

”Absolut inte svart, det är jättetråkigt. Jag tittade bara på de som var gråa” 

”Då var ju mina källor vänner, de jag litade på. Ja de rekommenderade ju vilket märke som var bra.” 

”…jag började prata med arbetskamrater i somras på mitt sommarjobb vad de tyckte och vissa sa att 
Acer inte var så bra. Sådana saker spelar ju såklart in ganska mycket.” 
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Värdering av alternativ 
Här uppvisar respondenterna ett större intresse för sin omgivning och diskuterar exempelvis 
specifika märken med sin omgivning. Uppmärksamheten höjs för att se vilka grupper som 
använder den typ av dator respondenterna för tillfället värderar. Respondenterna känner risken 
att hamna i fel sociala sammanhang och identifieras som tillhörande fel grupp. 

”Design kände jag var väldigt viktig, jag ville inte ha en dator som alla andra hade, jaaa utseendet 
var faktiskt ganska viktigt för mig.” 

”…när jag hade börjat fundera på att köpa den så såg jag helt plötsligt att många i biblioteket som 
hade den, men jag hade inte lagt märke till det innan att någon hade den” 

”…jag ville ha en snygg då som inte så många andra hade, jag ville ha något som kändes som mig” 

”Sen frågade jag de i klassen vad det hade för dator, de har ju alla möjliga modeller. Då frågade jag 
nog mest efter märken, vad är en bra dator?” 

”Mac, det är ju lite status. Hehe. Otroligt starkt varumärke” 

 

Beslut av köp 
Vid beslut av köp verkar också den sociala risken till stor del vara reducerad. Respondenten har 
redan reducerat sina sociala risker för att komma hit under informationssökningen och nu 
kommer verkligheten ifatt respondenterna igen. Man måste ju till slut ha råd och oftast verkar det 
finnas alternativ som är godtagbara kompromisser.   

”…jag ville ha en röd, Jag tyckte de var fina, jag har en kompis som har en sån och det var bara att 
jag tyckte den var väldigt fin och att Oh! En sånn skulle jag vilja ha. Men den kostade alldeles för 
mycket.” 

”Datorn som helhet, det var en kompromiss.” 

5.1.4 Egorisker  

Detta var ingen risk som var särskilt lätt för respondenten att prata om då den rörde högst 
personliga ting. Risker som upplevts visar sig vara grundade på irrationella och motsägelsefulla 
argument i relation till de mer rationella ekonomiska och funktionella riskerna. 

Ett behov uppstår 
Med utgångspunkt från respondents bild av sig själv var det lättare för dem att prata om vilka 
egenskaper på sin bärbara dator som de inte vill bli associerade med. Risken handlar om hur 
respondenterna föreställer sig trivas med datorn.  

”Absolut inte en svart tråkig Compaq” 

”Tråkig lite långsam dator med Windows, det är det som är problemet.” 

 

Informationssökning 
Att få ett mervärde med produkten anser en del av respondenterna som mycket viktigt, detta är 
de även beredda att betala pengar för. Egorisken har även gjort att en del av våra respondenter 
sorterat bort modeller trots att de uppfyllt både ekonomiska och funktionella krav.    

”…nu finns det en på Onoff för 5 000 kr, men vad ger den för mig, mitt argument, ska jag investera 
ska jag göra det i nått som funkar i 10 år mer än 1 år.” 

”Jag ville inte ha en rosa dator. Det kändes inte riktigt jag, att gå runt med något rosa” 

”Absolut inte svart, det är jättetråkigt. Jag tittade bara på de som var gråa” 
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Värdering av alternativ 
När det är dags för värdering finns tendenser av högst känslomässiga inslag. Ibland är det helt 
irrationella inslag som är grund för att en risk upplevs och på så sätt avgör hur värderingen görs. 

”…den vita var ju jävligt snygg det fanns ju en svart också….men jag ville ha en vit….ser fräscht ut.” 

”Medan någonting som heter typ Toshiba, det känns inte, nä usch det känns inte bra. ”Kina-shit”. 

 

Beslut av köp 
I likhet med de sociala riskerna tenderar egoriskerna att följa samma mönster.  

5.1.5 Modernitetsrisker 

Respondenten är medveten om den föränderliga marknaden och riskerna att överhuvudtaget köpa 
en bärbar dator. Det handlar mest för respondenterna om att försöka förebygga risken att betala 
ett överpris för något som kan bli gammalt och billigare imorgon.  

Ett behov uppstår 
Ingen data från våra intervjuer kunde klassificeras under denna rubrik.    

Informationssökning 
Inställningen bland respondenterna var att den marknad som de rörde sig på var mycket 
föränderlig. Risken bestod här i att den bärbara dator man skulle köpa snart skulle kunna bli 
omodern. Hellre väntar man på en ny modell än att köpa något som imorgon blir gammalt. 

”Ett nytt operativsystem kommer snart. Och det är lockande för det verkar riktigt bra” 

”…jag ville ju inte ha en för gammal dator för de blir ju gamla ganska fort”. 

”Jag tror inte man kan köpa en dator för framtiden, utan en man är nöjd med. Jag ville bara att den 
skulle klara det jag behöver så jag slipper köpa en ny dator efter någon månad” 

”Jag fick reda på att det kom en ny processor och då väntade jag två veckor att beställa så jag fick 
den senaste.” 

 

Värdering av alternativ 
Som framgår av de andra beskrivningarna om risker så tenderar denna period att föregås av en 
viss tids avvaktan. I väntan på det rätta priset är respondenterna även passivt uppmärksamma på 
hur utbudet förändras genom att fortfarande ta del av reklamutskick etc. 

”…kom det liksom hem annonser som från Elgiganten så tittade man ju lite, fanns det något nytt 
liksom.” 

”…det var nog lite av en döperiod där, det var ju nästan att man hade bestämt sig att jo den är ju 
snygg och så här men det blev ju liksom att man bara gick och väntade på ingenting och sen till slut 
så köpte man då bara liksom. se om det var någon som hade någon ny modell som hade kommit ut, 
eller bra pris på en som jag hade tittat på innan jag bestämde mig för en Dell” 

 

Beslut av köp 
Ingen data från våra intervjuer kunde klassificeras under denna rubrik. 
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5.1.6 Tidsrelaterade risker 

De tidsrelaterade riskerna bestod främst i hur respondenterna upplevde vilka tidsrelaterade krav 
som skulle komma att ställas på dem efter inköpet av bärbar dator. Vissa såg det som en risk att 
behöva lägga ner energi på att lära sig hantera något nytt och valde därför bort dessa alternativ. 

Ett behov uppstår 
Ingen data från våra intervjuer kunde klassificeras under denna rubrik. 
 

Informationssökning 
Ingen data från våra intervjuer kunde klassificeras under denna rubrik. 

 
Värdering av alternativ 
Vi kunde bland respondenterna urskilja en upplevd risk med att köpa t. ex. en Macintosh då 
respondenten såg en risk i att behöva lägga tid på att lära sig nya saker som t. ex nya gränssnitt. 
Även närheten till leverantör för service visade sig här vara viktigt. Detsamma gäller generellt 
bland leverantörer där man upplevt problem med att få snabb service vid tidigare köp. 

”Mac har ju schystare design men jag tänkte mer på tillgänglighet, på service och så, det är smidigt 
med pc med programinstallationer och så eftersom jag har begränsad kunskap där.” 

”…jag så dålig kunskap om Mac, så det ville jag inte ha” 

”Jag kanske inte klarar av att använda alla program på Mac, jag ville inte sätta mig in i ett nytt 
system.” 

”Alltså mycket min egna föreställning om tryggheten och framförallt att jag skulle kunna få hjälp, Jag 
är nog lite bekväm sådär, går det åt skogen vill jag nog gärna ha hjälp istället för att sitta i tre timmar 
och lösa det själv. Och där har jag erfarenhet av andra tekniska prylar som man har köpt på Siba 
eller nått sånt, nej jag tycker inte att det är bra, det är väldigt komplicerat och tjurigt och så.” 

 

Beslut av köp 
Ingen data från våra intervjuer kunde klassificeras under denna rubrik. 
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5.2 Informationskällor 

Här redovisas en sammanfattning av den empiriska datan kring informationskällor. Materialet är 
uppdelat efter de fyra olika grupper av informationskällor som tidigare presenterats i kapitlet 
tidigare forskning (personliga, kommersiella, offentliga och erfarenhetskällor). De mest 
frekventa informationskällorna våra respondenter använt sig av är personliga och kommersiella 
källor. 

5.2.1 Personliga informationskällor 

Personliga informationskällor är uppdelade i information från familj, vänner, grannar och 
bekanta. De främst förekommande informationskällorna i vår empiri är familj och vänner. Detta 
kan mycket väl bero på att bekanta och grannar exempelvis av våra respondenter kallats vänner. 
Möjligheten att varje citat hamnat under rätt informationskälla inom de personliga 
informationskällorna har därför varit svår att uppnå. Uppdelningen är bara ett sätt att redovisa 
vilka tendenser respondenterna haft. 

Familj 
Våra respondenter har använt sin familj och släkt till både informationssökning, värdering och 
vid beslut. Nedan finns först exempel på hur våra respondenter använt familjen vid 
informationssökning. Respondenterna tenderar att vända sig till någon de känner och som de 
uppfattar som en auktoritet inom området.  

”Jag pratade med min pappa, vad folk har för övrigt, vad folk tycker som har en bärbar dator och de 
som har en uppfattning om det, vad de tycker och de här med processorerna var nästa grej, vad är 
kravet på en bärbar dator osv.” 

”…jag har en anhörig som är egen företagare och honom brukar jag prata en hel del med, han är 
väldigt duktig på allting, så jag hörde mig för lite med honom. Då sa han att de köper sin genom 
Dell.” 

”Jag ringde till en kusin och frågade vad han köpt för dator och om han var nöjd ochså pratade jag 
med min bror.” 

 
Nedan finns exempel på hur respondenter använt familjen som värdering av information. 

”…jag visste inte om jag behövde det. Det dubbelkollade jag med min pappa” 

”…då gick jag in och läste igenom, Det kom lite nya frågor i huvudet, jaha vad ska man ha det här till 
och så. Och då ringde jag den här anhöriga igen så gick vi igenom precis som att vi skulle beställa 
datorn och la till saker så att det passade det jag behövde liksom...” 

 
Här finns exempel på hur respondenterna använt familjen i en situation direkt knuten till 
köpbeslutet.  

”…min pappa var faktiskt med när jag skulle köpa datorn. I och för sig fyllde han ingen större 
funktion utan bara att det är betryggande när man köper något dyrt” 

”…pratade med min bror precis innan köpet” 

 

Vänner 
Våra respondenter har använt sina vänner för informationssökning vid värdering. Nedan finns 
exempel på hur våra respondenter använt sina vänner vid informationsökning. 
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”Min kompis, han har väldig koll på det, och hjälpt mig mycket, han är en stor källa till 
informationen.” 

”Jag kollade bland vänner och en del hade ju datorer för typ 20 000 kr men jag kände inte att det var 
något som jag kunde lägga ut på en dator.” 

”Jag var nog ganska klar över vad jag skulle vilja använda datorn till, det gjorde ju att jag kunde 
prata med sådana som jag kände som kunde tala om vilken sorts dator som skulle kunna passa mig, 
och därefter så letade jag ju efter en sådan dator” 

”…jag visste att jag ville ha en dator som inte vägde för mycket. Men man kan nog säga att jag utgick 
från mina vänners datorer.” 

”Vissa sa att jag inte skulle köpa Dell medan andra sa att en Dell det ska du ha, men alla var väl mer 
eller mindre för sina egna märken.” 

 

Nedan finns exempel på hur vänner använts för värdering av information. 
”…frågor till nära vänner om ekonomi, alla har samma bild av GE moneybank, farliga typer, fula 
fiskar.” 

”…jag har ju många vänner runt omkring mig som har bärbara datorer. Då frågade man ju dom om 
vilket märke och så som de ansåg vara ett bra märke.” 

”Jag snackade med en som kan datorer och bad honom kolla på hemsidan och uttala sig om han tror 
den funkar för mig. Han sa, ja den kommer funka bra för dig, så jag bad ju honom kolla upp den 
liksom.” 

5.2.2 Kommersiella informationskällor 

Här presenteras de kommersiella informationskällorna Internet, annonser och säljare. Bland våra 
respondenter har det visat sig att kommersiella kanaler är en viktig källa för information. De 
kommersiella källorna har till stor del använts för att införskaffa sig kunskap om den marknad 
respondenterna rört sig på. 

Internet 
Internet är den kommersiella källa som i störst utsträckning använts för informationssökning. 
Respondenterna tenderar att gå till nätet som första alternativ då de ska söka information. 
Respondenter menar att på nätet är det upp till dem själva att förstå och leta efter det som de 
behöver veta. Det man inte förstår tar man sedan med sig för värdering på annat håll. 
 

”…började kolla läste tusen olika siffror på Internet.” 

”Jag gick in på de olika märkenas hemsidor, och de som säljer och om olika datorer och vad som 
fanns eftersom jag inte visste. Jag läste på om olika modeller och vad som skiljer mellan de olika 
modellerna och märkena.” 

”jag kan ju inte fråga på nätet vad jag behöver, utan där funkar det ju tvärtom.” 

”Ja det fattar man ju efter ett tag. Man ser ju hur högt olika modeller har på olika saker. Man ser ju 
skillnaderna. Högre siffror = bättre = dyrare.” 

”Då hade jag varit och letat på deras hemsida tidigare men när jag då såg det erbjudandet och sen 
inte riktigt förstod allt om vad som ingick i den där då ringde jag till dem” 
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Internet har även den fördelen att ständigt vara uppdateringsbar och respondenterna upplever det 
som finns presenterat på Internet som modernt. 

”...gick jag ju in på nätet och kollade och där låg på första sidan lite bilder på olika datorer, och 
bland annat på den dator som jag nu köpte, så det var väl antagligen en ganska ny modell. Så jag gick 
in och läste lite om den då dels därför att jag tyckte att den var snygg då, den verkade passa mitt 
behov min prisklass” 

 

Annons 
De kommersiella kanalerna verkar ha varit av stor betydelse vid beslut av köp för våra 
respondenter. Men först när respondenten har haft en uppfattning om vad denne vill ha har 
respondenterna sett annonserna som intressanta. 

”…då fick jag ju hem en annons och det var då som jag bestämde mig för att köpa en dator.” 
”…sen fick jag mail från studentkortet med erbjudande från Dustin home.se och den datorn var 
reducerad i pris, med 1 500 eller något sånt. Hade jag inte letat efter dator just då hade jag inte ens 
öppnat mailet. Jag blev nyfiken.” 
”…när man väl visste vilken sorts dator man kunde tänka sig och vilket märke började man ju kolla 
ganska mycket på annonser” 

 
Respondenterna var ofta måna om att utrycka att de inte påverkats av annonser och att de 
varit relativt kritiska mot dessa. Dock är det intressant att se att dessa trots allt har användts 
relativt aktivt för att orientera sig på marknaden. 

”…nej jag kollade ju i och för sig ganska mycket på utskick från Onoff och Elgiganten bara för att 
titta vad det fanns för utbud...” 
”…kan ha kollat i något blädder man fick hem. inget jag kommer ihåg att jag påverkats av eller via 
tv:n heller.” 

Intressant är också att reklam och annonser i sig verkar kunna öka förtroendet för produkten eller 
märket.  

”…nej men alltså, de gör ju reklam för sig också, och visst känner man till ett märke har jag bättre 
uppfattning om dom jämfört med något som jag inte skulle känna till, som exempelvis en dator från 
Clas Olsson.” 
 

Säljare 
Relationen mellan respondenten och försäljaren har ofta förbättrats då respondenten upplevt en 
kamratlig, insiktsfull och förstående säljare. Detta har exempelvis gjorts genom att inte gå direkt 
på avslut utan att ge respondenten en möjlighet att återkomma. 

”Jag snackade med en kille på Siba, han förklarade skillnaderna mellan 512 och 1 024 internminne 
och sa vad han tyckte med mina användningsområden. Bedömt och så vidare.” 

”…jag ringde till Dell och frågade och förklarade mina behov, att jag ville bära med den smidigt, 
inga speciellt avancerade program sa jag, hon sa att den här datorn skulle passa mig bra och du kan 
få den på avbetalning 6 månader räntefritt de första månaderna” 

”…jag hade fått ett nummer som gick till samma person” 

”Sen var han rätt schysst sådär liksom, man får ju köpa till Officepaketet och sånt, men då sa han att 
det behöver du inte göra, har du någon annan som har det så kan du ju lägga in deras. Så det kändes 
inte som att det bara var det här säljandet” 



37 

Vi kan hos våra respondenter också se misstänksamhet mot försäljare eftersom det ibland rådigt 
dålig förståelse om varandras kunskaper. Respondenten har varit misstänksam gällande säljarens 
kompetens och dennes sätt att garantera att datorn skulle uppfylla de behov respondenten 
beskrivit. 

”Men sen att jag blev lite favorit av Dell var när jag var och pratade med dem på Siba. Alltså de kan 
egentligen väldigt lite om väldigt mycket, så jag kände inte att jag blev riktigt trygg, jag som då inte 
kunde så mycket, de kunde inte förklara för mig så att jag kände att det här får jag koll på” 

”…ja men den har ju den här bla bla bla – men när de hade gått därifrån så kunde jag ju läsa det 
själv ungefär. Och sen försökte man ställa någon mer förklarande fråga men då fick man liksom 
ungefär ett liknande svar.” 

”…de gav inte alls ett sådant förtroende, eller så att jag kände att jag kunde lita på datorn, de kunde 
inte tala datorspråk till mig.” 

”Han på Siba kanske inte ens har en bärbar dator.” 

”…informationen jag fick av säljarna, jag lyssnade bara på de som är  trevliga eftersom jag ändå inte 
riktigt förstod vad jag behövde.” 

5.2.3 Offentliga informationskällor 

Offentliga informationskällor har för våra respondenter funnits i följande former:  

 
Massmedia 
Massmedia har gett våra respondenter en allmän uppfattning om olika fenomen utan att gå in på 
detaljer. 

”Man läser ju lite nyheter och så att de säljer himla bra på universitet i USA, 90 % köper Mac istället 
för PC” 

”…tidning på Internet kanske, att man kollade upp vilket märke de rekommenderade och om de hade 
gjort något test och sånt.” 

 
Konsumentvärderande tjänster 
De senaste åren har jämförelsesajter på Internet blivit en stor källa till information, så även för 
våra respondenter. Denna informationskälla har använts för att skapa sig en uppfattning om 
utbudet och få en bild av produkterna som finns ute på marknaden.   

”På Internet, var inne på Pricerunner och Prisjakt, jag tittade på vad de hade för prestanda och 
funktioner och till vilket pris, och då kom jag fram till att den borde ligga där.” 

”Jag tycker det är viktigt med personliga alltså typ som jämförelsesajter för de ger en väldigt bra bild 
av hur produkterna fungerar i verkligheten, säljare säger ju nästan bara det bästa.” 

5.2.4 Erfarenhetskällor 

En erfarenhetskälla tenderar att väga mycket tungt vid överväganden och verkar ofta ligga till 
grund för stora avgränsningar i utbudet av produkter. Källorna skapar även nya uppfattningar 
och styr respondenternas syn på hur saker och ting värderas. Respondenterna hade främst skaffat 
sig denna typ av erfarenheter från eller i sin nära omgivning. 

”Jag visste ju att jag använde en PC i skolan, jag visste ju att en PC klarade de programmen i skolan 
Word etc. jag visste också att den klarade av program som Photoshop och Indesign.” 
 
”…genom de anhöriga som jag kontaktat och som jag brukar lita på, som brukar göra bra omdömen 
och som jag visste var kunnig” 
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”Vi jobbade med Mac på gymnasiet och då tyckte jag att det var smidigt, men här på skolan är ju allt 
annat på PC” 

”Ja pappa har en HP, den har jag alltid använt och den funkar bra. Kanske jag sorterade lite där för 
jag ville ha en sån, de känns ju pålitliga, ja några som man kan lita på. Jag ville ju helst ha en sån.” 

”…en kompis som har en vit Macbook, jag har provat den” 

”…när jag skrev uppsats förra året som jag, för då hade inte jag någon dator, och då tänkte jag shit! 
Det är tur att hon jag skriver med har” 
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6 Analys och resultatdiskussion 
I detta avsnitt presenterar vi riskbegreppen tillsammans med informationskällorna för att visa 
dess inverkan på varandra. Detta sätts i relation till vårt teoretiska ramverk.  

6.1 Ekonomi och funktionalitet ett ständigt växelspel 

Den ekonomiska risken verkar vara en väldigt stor risk som respondenterna varit mycket 
medvetna om, detta stämmer överens med Armstrong, Kotler, Saunders och Wong (2001) då 
disharmoni uppstår vid köp av en dyr riskfull sällanköpsvara. Bärbara datorer är enligt oss en 
sådan vara, av resultatet att döma upplever även våra respondenter att så varit fallet. 

Priset har i de allra flesta fall varit en första avgränsning. Att vissa av våra respondenter fick 
tänka om här tyder på att deras bild av marknaden inte varit helt korrekt. Detta märktes relativt 
tidigt i informationssökningen då respondenten jämfört med vänners bärbara datorer och priset 
på dessa. Denna informationssökning ledde till en bättre uppfattning om vad respondentens 
pengar räckte till, vilket för de flesta av våra respondenter innebar ett steg närmare en verklig 
produkt på marknaden, dock med vissa omprioriteringar. Att en stor risk reducerats av en 
informationskälla som vänner, dvs. en personlig källa stämmer bra överens med Armstrong et al. 
(2001) som säger att dessa är de mest effektiva källorna.  

När en någorlunda klar uppfattning om ekonomin skapats står våra respondenter oftast fast vid 
den bestämda prisnivån genom hela köpprocessen. Respondenterna har enligt oss skapat en 
illusion av att en billigare vara per automatik skulle innebära att deras behov riskerades att inte 
uppfyllas. På så sätt har ett högre pris delvis reducerat en funktionsrisk. Samtidigt har prisnivån 
som respondenten valt blivit alltmer självklar. Naturligtvis är respondenternas prisnivå starkt 
sammankopplad med deras ekonomiska förutsättningar, vilka vi i de flesta fall antagit varit 
relativt begränsade då alla är studenter. En begränsad ekonomi men med många upplevda 
funktionella risker tycker vi är en bra beskrivning av våra respondenters situation.  

Behovet av funktionalitet beskrevs i början av köpprocessen av våra respondenter i termer av 
vilka program datorn skulle klara av, att den skulle vara liten och lätt etc. Våra respondenter var 
inte benägna att beskriva dessa krav i form av teknisk specifikation utan mer genom behov. 
Respondenternas kunskap låg på mellanvetarnivå (Antonides & van Raaij, 1998) så detta var 
deras sätt att beskriva vad de ville ha, och inte minst vad de absolut ville undvika att få. För att 
undvika att köpa en dator med funktioner som inte skulle uppfylla behoven startade 
respondenterna med att söka information på Internet vilket stämmer bra överens med det 
Armstrong et al. (2001) skriver att kommersiella källor ofta informerar konsumenten. 

Internet har inneburit en stor förändring gällande utbudet av och tillgången på information. 
Resultatet från studien visar att våra respondenter primärt använt Internet som källa för att 
införskaffa information. Att detta är fallet skulle kunna förklaras med Dahléns (2002) teori om 
sökkostnader och tankar om att konsumenten är lat, i den meningen att denne inte är villig att 
lägga ner mycket tid på att söka upp information innan ett köp. Internet har inneburit att 
konsumenten nu har tillgång till en stor och samlad informationsportal tillgänglig utan att ens 
lämna huset. Men nu kan man undra hur detta förhåller sig till ett högengagemangsköp och med 
det informationssökande beteende som detta innebär? Bland respondenterna i vår studie har en 
stor del av köpprocessen just kretsat kring informationssökningen. Att valet oftast föll på Internet 
tror vi beror på att denna kanal är den som setts som den mest effektiva gällande sökkostnaderna.  
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Många av de upplevelser som kretsar kring informationssökning och respondentens besök i butik 
och utbyte av information med säljare visar på ineffektivitet. Ofta generar detta besök i butiken 
inte mer information än vad respondenten själv hade kunnat finna på Internet. Sökkostnaderna 
tenderade med andra ord, bland våra respondenter, att upplevas vara högre i butiken än på 
Internet. Nu inte sagt att informationen varit sämre än den som respondenterna själva har hittat 
på nätet. Det har visat sig att det krävs en viss kunskap för att kunna använda alla de fördelar 
som Internet fört med sig framförallt kunskapen att ställa tekniskt rätt frågor då informationen 
legat på den nivån. Studiens resultat visar att respondenterna hade en detaljerad föreställning av 
behovsmässiga egenskaper snarare än tekniska, och det faktum att informationen från Internet i 
efterhand värderats på annat håll, frågar vi oss om inte sökkostnaderna ändå varit ganska höga på 
Internet? Det verkar som att respondenterna haft en högre acceptans för information på fel nivå 
då de sökt på Internet än de haft i butik där de väntat sig en mer anpassad och förklarande 
information. 

Idag finns specifika sidor på Internet t. ex. www.pricerunner.se vilket skulle kunna ses som ett 
svar på Dahléns teori om sökkostnader. Denna typ av sidor på Internet erbjuder en samlad 
information och i vissa fall även andra konsumenters betyg på varor och tjänster. Våra 
respondenter uppvisade ett intresse för dessa jämförande sidor och det fanns bland vissa särskilt 
positiva känslor till de sidor där personliga konsumentbetyg funnits. Dessa positiva känslor kan 
förklaras av teorierna kring Word-of-mouth och det ickekommersiella intryck som dessa 
förmedlar. Det som sägs upplevs inte som reklam utan är något neutralt och fritt från säljande 
ambitioner. Detta beteende visar på det som Kirby (2006) pratar om som fördelen med word-of-
mouth och dess integrering med Internet. Han beskriver word-of-mouth som något som sker 
frekvent mellan personer i förtroende och har stort inflytande på konsumenten.  

Några respondenter påpekar att de faktiskt inte förstod mycket av det som stod på Internet, detta 
väckte dock inte någon irritation hos dem utan verkade mer som en väntad utgång. De 
accepterade att de inte förstod all information, vilket inte stämmer överens med det Antonides & 
van Raaij, (1998) säger om att information i sig kan ha en viss riskreducerande effekt. Det verkar 
dock som att motsägelsen beror på det faktum att om respondenterna inte använt Internet som 
informationskälla hade vetskapen om det utgjort en risk. Nu använde de Internet och 
anledningen till att risken uppstått verkar beror på respondentens brist i möjlighet att värdera 
informationen. För att reducera riskerna som uppstått talade våra respondenter med familj och 
vänner som hjälpte till att utvärderade den information respondenterna tagit del av. Enligt 
Armstrong et al. (2001) har ofta vänner och bekanta en utvärderande funktion vid köp med högt 
engagemang. Denna hjälp med utvärdering har haft en lugnande effekt på respondenterna och 
styrt dem vidare genom att ha skapat en nu snävare avgränsning av produkter. 

Intressant är att nästan samtliga respondenter vänt sig till en personlig informationskälla just 
innan beslut av köp. Detta är något som vi tror kan betyda att respondenterna velat dela risken 
med någon mer, vilket vi tror kan tyda på att en viss riskupplevelse fortfarande existerat vid 
köpet. 

Vi har sett att när våra respondenter värderar vilken produkt de anser uppfylla deras funktionella 
krav har bra support och möjlighet att uppsöka affären varit viktigt för dem. Viktigt har här 
också varit hur de har bemötts av säljare, både via telefon och vid fysiskt möte. Vi har kunnat se 
tendenser bland våra respondenter, att de gånger som de upplevt en mer kamratlig och förstående 
ton från säljare, har de fått liknande positiva känslor som word-of-mouth skulle ha genererat, 
dvs. något som sägs i förtroende. 
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I den senare delen av köpprocessen har våra respondenter skapat sig referenspunkter kring vad 
de behöver i funktion för att bli nöjda. Då denna insikt infunnit sig tenderar den funktionella 
risken att gradvis avta. Här såg vi att respondenternas intresse för pris åter väcks. Anledningen 
tror vi är att den funktionella risk som tidigt i köpprocessen delvis reducerades av en viss nivå av 
pris nu reduceras genom att respondenten tror sig veta vad den behöver. Ett mycket intressant 
inslag var nu att respondenten mycket sällan intresserar sig för en bärbar dator under den tidigare 
satta föreställda prisnivån. Rabatter var självklart av intresse men det verkar som att andra 
aspekter som gav extra värde för respondenterna nu började spela större och större roll. Vår 
uppfattning är att respondenterna börjat vänja sig vid tanken på en viss prisnivå. En nivå som 
inte bör förändras alltför drastiskt då vi tror att detta innebär att nya risker skulle uppstå. 

Våra respondenter har i regel i slutet av köpprocessen inte haft färdiga specifika produkter att 
utvärdera mot varandra. Tillvägagångssättet beskrivs bättre som en väntan på en bra 
”matchning” av alla de referenspunkter respondenterna skaffat sig under köpets tidigare stadier. 
Något som stämmer överens med det Armstrong et al. (2001) säger om att rätt nivå på olika 
egenskaper leder fram till det som för kunden innebär en total tillfredställelse.   

Det som slutligen utlöst ett köp har enligt många av våra respondenter varit en slump. Man talar 
om erbjudanden via E-post, studentrabatter man inte tidigare känt till samt annonser om en 
”passande” dator. En tydlig tendens i vårt empiriska material är att just denna ”passande” dator 
som överensstämmer med respondentens föreställning om vad de vill ha först hittas efter en 
kortare period av uppmärksamt avvaktande. Det verkar som det var just vid denna tidpunkt som 
våra respondenter tillfredställande kunde värdera annonser, vilket resulterade i flertalet köp. Det 
verkar som om dessa annonser tidigare mestadels använts för att utvärdera marknadens utbud. 

 

6.2 Den sociala studenten 

Bland våra respondenter upptäckte vi att den upplevda sociala risken var överraskande låg för att 
tillhöra gruppen mellanvetare. Detta var inte något vi hade räknat med då den miljö 
respondenterna vistades i får anses vara av den art där många av de sociala riskvariablerna torde 
spela in. Resultatet har dock visat att respondenterna haft en rätt klar bild över vilka varumärken 
som varit aktuella och haft åsikter om färgval etc. något vi har valt att tolka som att omgivningen 
faktiskt spelat en roll och att därmed de sociala variablerna också varit aktuella. Detta blir 
intressant i relation till Antonides et al. (1998) teori om konsumentens benägenhet att söka 
information beroende på kunskapsnivå. De menar att konsumenter som befinner sig på en 
mellannivå kunskapsmässigt är dem som söker mest information. Vad tyder då vårat resultat på 
gällande att respondenterna inte uppvisade några större sociala risker men ändå hade relativt väl 
definierade föreställningar om datorns utseende? Som teorin antyder är en lågt bedömd risk följd 
av en låg involvering vilket ger ett lågt behov av information. (Armstrong et al. 2001) Ett lågt 
behov av information kan också som Antonides et al. (1998) antyder bero på att konsumenten 
har en hög kunskapsnivå. Utifrån denna analys drar vi slutsatsen att våra respondenter, som är 
studenter vid Högskolan i Jönköping, torde ha hög kunskap om vad som är väl accepterade 
normer för sociala variabler. Vår tolkning är därmed att våra respondenter varit sociala högvetare 
inom marknaden för bärbara datorer. De har därför inte varit benägna att i stor grad söka 
information. Troligt är att denna kunskap grundar sig i vad respondenten haft för föreställning 
om vad det innebär att vara student. 
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Våra respondenters ego-risker tar sig ofta uttryck i saker de absolut inte vill ha, vilket vi ser som 
en beskrivning av hur de inte vill känna sig tillsammans med sitt tänkta köp. Ego-risken är 
väldigt beroende av alla andra områden. Vi ser en nära koppling till de sociala riskerna då ens 
egna sociala grupps uppfattningar och referenspunkter uppfattas av respondenterna som deras 
egna. Därmed blir dessa risker tätt sammankopplade. Som vi tidigare beskrivit i de sociala 
riskerna har inte våra respondenter upplevt så mycket sociala risker, vilket därför även 
överensstämmer med ego-riskerna. Likadant som vi i stycket över resonerat kring sociala 
”högvetare” resonerar vi kring ego-riskerna. Vi menar att riskerna varit tydliga för våra 
respondenter och genom att de vet vad deras sociala närhet använder och behöver har få ego-
risker upplevts.  

6.2.1 Varumärket 

Respondenterna har visat att de haft många olika attityder till varumärken av bärbara datorer. 
Vilket är något som tyder på att gruppen har haft en relativt god kunskap om dessa. Vissa 
varumärken var i resultatet mer förkommande än andra och attityderna till dem var blandade. 

Riezebos (2003) skriver om varumärkets betydelse för produkter som är svåra för konsumenten 
att utvärdera. Vårt resultat har visat att våra respondenter har haft det svårt att utvärdera 
alternativen av bärbara datorer på egen hand. De har då vänt sig till sina vänner och familj för att 
få hjälp med detta. De har frågat om olika varumärken och vad för erfarenheter de har haft av 
dessa. De har även lagt märke till färger och design hos sin omgivnings bärbara datorer samt icke 
önskvära egenskaper på dessa. Således har respondenternas sociala omgivning varit av relevans 
då de utvärderat alternativen av bärbara datorer. Respondenterna har med andra ord samlat 
information om vad deras sociala omgivning tycker om olika varumärken. Detta tyder på att 
respondenterna trots allt vägt in de sociala och egoriskerna till viss grad. 

6.3 Ett avvaktande  

Våra respondenter har uppvisat förståelse för att marknaden av bärbara datorer är en marknad i 
ständig förändring. Våra respondenter verkar mest inställda på att köpa en produkt som i alla fall 
är tillräckligt modern den närmaste tiden. Den avvaktande period som vanligtvis föregår ett köp 
och som beskrivits tidigare i analysen blir här mycket intressant. Genom att respondenten fått en 
viss distans till köpet och med lägre frekvens tagit del av nyheter och erbjudanden tror vi att 
risken att missa en nyutkommen modell reducerats för respondenterna. Man har under denna 
period tid att på ett avslappnat sätt vänja sig vid tanken av att göra ett köp som innebär ett högt 
engagemang. Denna period är en tid för eftertanke och försiktighet vilket stämmer överens med 
Armstrong et al. (2001) tankar kring en konsuments beteende vid ett köpbeslut av en komplex 
produkt.  
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6.4 Tiden är dyrbar 

Likt Dahléns (2002) teori om sökkostnader och diskussion om att konsumenten eftersträvar att 
effektivisera sökandet av information skulle man kunna säga att våra respondenter tänkt i 
liknande banor gällande de tidsrelaterade riskerna. Här skulle man kunna prata om att den 
tidsrelaterade risken består utav de ”kostnader” som respondenten upplever behöva lägga ut i 
form av tid att lära sig något nytt. Men även tid i form av att ha tillgång till snabb support och 
smidiga leveranser vid köp. En av de informationsfaktorer som tordes spela in vid denna risk är 
vad respondenten haft för tidigare erfarenheter av företaget, servicen och produkten. Vårt resultat 
visar att respondenterna ofta tagit sina beslut efter sådant som de vet fungerar, byggt på andras 
erfarenhet men även de egna. De har med andra ord velat försäkra sig om att den nya produkten 
inte ska orsaka någon extra kostnad i form av att onödig tid måste läggas för att uppfylla det 
önskade behovet. 

6.5 Sammanfattning av analys och resultatdiskussion 

Genom att här sammanfatta det viktigaste från analysen och resultatdiskussionen ovan tycker vi 
oss kunna säga något intressant om studiens ena frågeställning. Detta som en grund för att i 
slutdiskussionen kunna besvara studiens två återstående frågeställningar. 

Så till frågan: 

• Hur används dagens informationskällor vid ett högengagemangsköp? 
Tidigt efter att behovet uppstått av en bärbar dator har personliga källor använts för att få en 
klarare uppfattning om den tänkta prisklassen kan anses vettig med tanke på behovets art. Denna 
informationssökning ledde till en bättre uppfattning om vad behovet krävde och att vissa 
omprioriteringar gjordes. Då behoven var uttalade i just behov och inte i teknisk specifikation 
användes Internet främst till att lära sig förstå för att sedan översätta tillgänglig information till 
en dator anpassad för behoven. En stor del av tiden i köpprocessen har tagits i anspråk för detta 
informationssökande ändamål. I de fall informationssökningen skett i butik har ofta en stor 
besvikelse på denna informationssökning uttryckts då man inte anser sig fått mer hjälp än den 
man själv kunnat få på Internet. En relativt vanlig uppfattning är att informationen på Internet 
inte direkt skapat ett kunnande utan att kunskap kring vilken teknisk specifikation som motsvarar 
lösningen på behovet skapats då informationen värderats av personliga källor. Jämförande 
Internetsajter som Pricerunner har visat sig kunna ge likvärdiga positiva känslor och kunskap 
som personliga källor kan ge. 

Genom de personliga källorna har man nu fått referenspunkter som man kan jämföra utbudet på 
marknaden med. Man har nu fått verktygen för att reducera risker på egen hand. Denna period 
kännetecknas av ett avvaktande där den utlösande faktorn till köp varit erbjudande via E-post, 
studentrabatter och annonser. Just under denna avvaktande period har man för första gången 
kunnat ta del av annonser på en högre nivå då annonser innan mestadels använts som en allmän 
koll på marknaden. Just denna nya möjlighet att förstå och översätta annonsernas innehåll till 
egna behov har utlöst många köp. Precis innan köpet genomförts har en stor majoritet valt att 
vända sig till en personlig källa för att dela risken med någon, detta beroende av att alla risker ej 
verkat ha varit helt reducerade. 
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Övrig informationssökning bland vänner och sociala grupper verkar ha varit rätt blygsam. Detta 
beroende på att våra respondenter redan haft en klar uppfattning av hur sociala grupper i deras 
närhet fungerar och varit relativt trygga i sin miljö. Förförståelsen kring varumärken har 
införskaffats genom respondentens livsmiljö men även genom att direkt fråga vänner och 
bekanta vilket märke de föredrar. 

Genom att väga egna och andras tidigare erfarenheter av företag, service eller produkter skapas 
en försäkring att ägandet ska uppfylla framtida behov. 
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7 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att minska luckan i teorin om konsumenters riskreducerande 
informationsbeteende då de genomgår köpprocessen i ett högengagemangköp. Ytterligare ett 
syfte har varit att se vilka faktorer kring informationssökning som är viktiga i ett 
högengagemangköp på en högteknologisk marknad 2006. 

Helt klart är att de risker som respondenterna har upplevt under sitt köp har påverkat deras sätt 
att ta till sig information. Riskerna har visat sig vara mycket komplexa och vi har kunnat se ett  
växelspel mellan de olika kategorierna av risker. Riskerna har tenderat att ha vissa toppar och 
dalar i olika skeden av köpprocessen. Vilket har inneburit att våra respondenter behövt olika 
information beroende på var de befunnit sig i processen. 

I slutdiskussionen diskuteras studiens två återstående obesvarade frågeställningar med 
reflektionen över den första frågeställningen som bakgrund: 

• Vilka informationskällor har störst utvecklingspotential att underlätta för en 
lösningsinriktad konsument och varför?  

• Hur skulle denna eller dessa källor kunna utvecklas? 

7.1 Att välja rätt 

Analysen av resultatet har visat att de ekonomiska och funktionella riskerna varit de mest 
frekventa och utgjort grunden för den totala riskupplevelsen bland våra respondenter. En möjlig 
förklaring till varför dessa risker utgjort den största upplevelsen kan vara att marknaden har 
omkring 1 500 stycken produkter med stora variationer gällande pris och funktionalitet. På en så 
pass stor och samtidigt avancerad marknad tror vi att konsumenten behöver hjälp att välja 
produkt. Idag finns bara information presenterad på en rimlig nivå för en mellanvetare genom 
priset på produkten. Våra respondenter har inte uttryckt sina behov i pris, utan i funktion, och 
funktionen har inte beskrivits i teknisk specifikation utan efter konsumentens vardagliga behov. 
Det är alltså inget varmt välkomnande en konsument på mellanvetarnivå får på marknaden för 
bärbara datorer. För att förtydliga vad vi menar visar vi ett tankeexempel:  

En bil ska köpas, konsumentens krav är förutom att bilen ska ligga i en viss prisklass att den ska 
vara en kombi. Efter att ha pratat med svärfar vet kunden att det finns kombibilar i den 
prisklassen. Hos bilhandlaren säger konsumenten att han vill ha en bil som alltid startar och kan 
ha en takbox för skidsemestern. Bilhandlaren presenterar två modeller som uppfyller dessa krav. 
Efter provkörning och erbjudande av köp av takbox till extrapris åker en nöjd konsument hem 
från bilhandlaren. Han har inte bestämt sig om någon av de modeller han sett  på idag ska köpas 
men han vet att de skulle klara hans krav på funktioner i den prisklass han tänkt sig. 

På dagens marknad för bärbara datorer får konsumenten som svar på kravet att bilen alltid ska 
starta att den har 128 mb grafikkort och en tvåkärnad processor. Då han vill ha en modell med 
möjlighet till takbox får han läsa sig till om det går på en lång lista fastklämd under 
vindrutetorkaren. Eftersom han inte vet hur stor takbox hans familj behöver för att få plats med 
skidorna får han ringa till sin kompis då dennes takbox fungerade bra förra resan till Sälen. Så 
svårt har det sällan varit att köpa en ”startsäker” bil med takbox.  
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Det första marknaden ber konsumenten om är att på egen hand översätta sina vardagliga 
abstrakta behov till uttryck beskrivna på konkret nivå. Borde inte informationskällorna tala 
konsumentens språk eller åtminstone erbjuda en bra tolk? En tolk som konsumenten litar på då 
det handlar om en riskfylld sällanköpsvara. Att tala fackspråk med en mellanvetare 2006 verkar 
inte imponera utan istället leda till mer informationssökning följt av ett nytt behov, nu bestående 
av hjälp med värdering av informationen. Att erbjuda information som inte konsumenten direkt 
kan relatera till och på egen hand värdera känns omodernt och vi undrar hur länge konsumenten 
på denna marknad accepterar detta. Har en kund ett tydligt behov anser vi att det ska finnas en 
lösning för detta, vill konsumenten ta del av tekniska specifikationer ska givetvis även denna 
vara behovsanpassad genom att erbjuda referensramar som konsumenten känner igen.  

7.2 För framtiden 

Vi har i vår studie sett att respondenterna uppvisat ett lösningsinriktat tänkande i köpprocessen. 
De har sökt men inte hittat information om produkter som kan tillfredställa deras behov. Detta är 
något som Henrik Larson (2004) i sin artikel ”Har kunden tagit makten” pratar om som aktuellt 
för framtiden. Vårt resultat visar att respondenterna upplevt svårigheter med att ta till sig den 
information som de kommit i kontakt med på de kommersiella kanalerna, Internet och i butiker, 
då denna upplevts som svårkopplad till det behov som respondenten beskrivit. 

Hur skulle då detta kunna förbättras undrar vi. Utifrån vårt resultat har vi kunnat urskilja en 
förmåga bland respondenterna att efter ett tags informationssökning kunna översätta de tekniska 
specifikationerna som hittats på bland annat nätet. En krävande process som innebär höga 
sökkostnader för konsumenten. De har efter en tids jämförelser förstått vad som är högt och lågt 
och hur detta förhåller sig till pris, prestanda etc.”Men hur ska jag veta vad jag behöver?” Kan 
man tänka sig att konsumenten säger och skjuter upp sitt köp i brist på ork att sätta sig in i 
marknadens vokabulär. 

Vi menar att informationen som finns tillgänglig även ska erbjudas i en mer lösningsinriktad 
version. Detta för de konsumenter som har större kunskap och förståelse för sina behov än vad 
de har intresse för att hålla sig uppdaterad på marknaden. Dessa ska slippa känna att de behöver 
sätta sig i skolbänken för att minimera riskerna som köpet innebär. Varför inte komplettera 
dagens jämförelsesajter på Internet med mer behovsanpassad information? Ge möjligheten att 
sortera efter de programvaror som konsumenten känner till, vad den använder programmen till 
och det sätt som konsumenten vill använda datorn på. Varför inte visa i butikerna att datorn 
klarar av programmen, kör en krävande 3D uträkning i Illustrator om det är det som 
konsumenten har som referenspunkt, låt konsumenten prova att bära runt på datorn i butiken för 
att känna hur tung den är. 

Kort och gott handlar det om att effektivisera köpprocessen så mycket som möjligt, dvs. att ta 
konsumenten från punkt A till punkt B med mer acceptabla sökkostnader. Vi tror dock inte på att 
försöka reducera sökkostnaderna helt. Ett köp av denna kaliber kräver en viss tid och eftertanke 
för att söka och värdera information. Men som en del av våra resultat visar har vi sett att köp 
genomförs trots att en risk fortfarande upplevts. Respondenterna har i dessa fall inte lyckats, eller 
orkat, reducera riskerna tillräckligt väl. Vilket i vissa fall i efterhand inneburit olika grader av 
missnöjdhet. Lyckas man reducera sökkostnaderna för mellanvetaren tror vi det kommer att 
innebära färre missnöjda konsumenter. En missnöjd konsument har som tidigare sagts en 
förmåga att med glädje sprida sitt budskap genom negativ word-of-mouth. I detta fall kan man 
tänka sig att detta sker bland vänner och bekanta, men att det också skulle kunna ske på för 
marknaden populära jämförelsesajter. 
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Så till frågan: 

• Vilka informationskällor har störst utvecklingspotential att underlätta för en 
lösningsinriktad konsument och varför?  

Vi tror alltså att dagens kommersiella informationskällor har en mycket stor delvis outnyttjad 
potential då det gäller att effektivisera sökkostnader och ge konsumenter mer adekvat 
information. Av dessa är Internet en källa till information som erbjuder unika möjligheter för 
konsumenten att jämföra produkter, ofta saknas fortfarande dock möjligheten att jämföra i 
relation till behov. För butiker och säljare finns också utvecklingsmöjligheter anser vi. Dessa 
behöver också fokusera mer på konsumentens behov, men även kunna garantera någon form av 
kompetens och erfarenhet till de behov som konsumenten beskriver då säljaren och konsumenten 
saknar gemensamma referenspunkter. Detta för att ge ett mer trovärdigt intryck, friare från 
säljande ambitioner. 

7.3 Trovärdiga relationer 

I avsnittet innan ”för framtiden” diskuterade vi vilka informationskällor vi trodde hade stor 
utvecklingspotential för att möta en konsument som befann sig på mellanvetarnivå. 

Så till frågan: 

• Hur skulle denna eller dessa källor kunna utvecklas? 
Om lösningsanpassad information skulle vara ett sätt att effektivisera konsumentens insamlande 
av information. Tror vi att arbetet med att skapa trovärdiga relationer skulle kunna vara den 
andra viktiga variabeln för att effektivisera köpprocessen. 

Problemet är avsaknaden av gemensamma referenspunkter. I vårt fall har vi funnit att det saknas 
ett visst förtroende och bevis på att säljaren faktiskt har kunskap och inte bara försöker sälja. 
Detta är ett intressant inslag i diskussionen om hur man skulle kunna förbättra denna för 
konsumenten riskupplevda situation. Utifrån det resultat vi fått verkar det som om Dell valt ett 
koncept som faktiskt kunnat bygga upp ett visst förtroende. Alltså ett koncept som inte primärt 
upplevs ha säljande ambitioner. Kanske något som skulle kunna liknas med de positiva 
egenskaperna som word-of-mouth för med sig. Dell finns bara på Internet och via telefon, hos 
Dell är alltså all kunskap samlad på ett och samma ställe. Du ringer alltid till samma plats och de 
har alltid öppet på Internet, konsumenten har alltid ett självklart ställa att vända sig till. Ett 
framgångsrikt sätt tror vi då detta enligt vårt resultat verkar vara ett bra sätt att bygga relationer 
på. Likt word-of-mouth är relationen helt avgörande för hur någon ska ta åt sig budskapet.  

Som det visat sig i studien är utvärderingsfasen av informationen en kritisk punkt i 
köpprocessen, något som respondenterna velat dela med någon annan och då helst med någon de 
känner. De har letat efter auktoriteter i sin omgivning som det kunnat använda som stöd och haft 
en personlig relation till. Som säljare kommer man alltid att ha en viss misstänksamhet mot sig 
men vi tror att säljaren genom att anpassa sitt språk, argumenten och sättet att förklara kan skapa 
ett förtroende hos konsumenten som kan liknas vid förtroendet hos personliga auktoriteter. 
Viktigt är att säljaren har kunskap om konsumentens behov och då i form av förståelse för hur 
behoven påverkar konsumentens sätt att använda produkten. Detta tror vi är kravet för att på lång 
sikt kunna bygga en relation. Vi har utifrån vår empiri sett exempel på att säljare i vissa fall gett 
ett falskt intryck av att vara väldigt förstående och fått respondenter att prioritera om egenskaper 
som varit av betydelse för att uppfylla vissa behov. Resultatet av en sådan affär kan vara mycket 
negativt både för konsumenten, säljaren och i slutändan varumärket. 
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7.4 Kritik till studien 

Studiens resultat är baserat på data insamlat genom djupintervjuer. Gruppen av respondenter som 
varit till grund för denna är inte på något vis att jämföra med någon större population och 
generaliserbarheten får därför anses vara låg. Istället ska resultatet ses som ett inlägg i debatten 
om hur marknaden väljer att förpacka sin information för att göra den lättförstålig för 
konsumenterna. Inlägget gäller främst marknaden för bärbara datorer men skulle även kunna 
tillämpas på andra liknande marknader. Dessa marknader kan kännetecknas av att ha, ett stort 
utbud av likvärdiga produkter och hög komplexitet gällande varans interna egenskaper. T ex. 
datorer, kameror, mobiltelefoner etc.  

Vidare finns det kritik att framföra angående den insamlade datan. Att fråga om respondenternas 
attityder och tankegångar utifrån ett retroperspektiv är förknippat med en relativt hög grad av 
osäkerhet. Risken att minnas fel och önskan att verka mer rationell i sitt beslut kan ha påverkat 
studiens reliabilitet. I en ideal värld hade vi följt konsumenten under hela resan genom 
köpprocessen. 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har gett oss en inblick i hur problematiken kan se ut från konsumenternas sida vid köp 
av en högengagemangsvara. Detta har gett oss en insyn som vore intressanta att forska vidare 
kring. Intressant vore att göra en djupare analys av hur informationsutbudet faktiskt ser ut och 
vilka tankar, syften det finns bakom utformningen av den. Alltså en studie från andra hållet. 
Vilka vinstintressen finns i branschen och styr dessa i så fall utformningen av informationen? 

Man kan ha olika uppfattningar om varför informationsutbudet ser ut som det gör. En fråga kring 
varför inte fler tillverkare väljer att lösningsanpassa sin information är intressant. Kan det vara så 
att det ligger i dataföretagens intresse att konsumenten inte känner till vad behovet ställer för 
krav på funktion? 

Vidare vore det intressant att undersöka branscher där lösningsorienterad information idag 
erbjuds till högengagemangsprodukter. Och att här se hur det riskreducerande 
informationsbeteendet ser ut. 

7.6 Slutsatser 

Vi tror att dagens marknad för bärbara datorer har nått en mognad som kräver en revolution i 
sättet att se på vilken information som bör erbjudas till konsumenter. Främst är det inte 
marknaden i sig som har mognat utan konsumentens sätt att se på tekniken. 

Mognaden kan ses genom respondenternas sätt att beskriva hur de vill att sina bärbara datorer 
ska vara. I fokus har användningsområdet varit och det behov som produkten ska lösa. Detta 
menar vi tyder på en mognad för tekniken och vilket också ställer krav på ett mer anpassat 
informationsutbud.  

Som en sammanfattning av studien presenteras kärnan i det vi kommit fram till i mycket 
koncentrerad form. Slutsatserna är inte generaliserbara men de ger en bild av hur informationen 
på marknaden för bärbara datorer skulle kunna uppfattas av en modern konsument 2006: 
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• Kommersiella källor används idag mest för att söka bred information. Internet är den 
största källan till information. De kommersiella källorna har en delvis outnyttjad 
potential att även hjälpa konsumenten att värdera information. Värdering av den 
insamlade informationen är väldigt viktig och tenderar att äga rum hos personliga källor 
som vänner och familj då tillgänglig information legat på fel nivå för mellanvetar-
konsumenten. 

 

• Det finns en stor utvecklingspotential bland källor som kan erbjuda lösningsorienterad 
information och värderingsmöjligheter fria från uppenbart säljande ambitioner. Fokus 
bör inte ligga på att sälja utan att bygga relationer. Detta kan göras både bland säljare 
och på Internet. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuer 
Intervju - 1 

I: Ska börja med att berätta om vad vi håller på med, vi vill inte veta om du har gjort ett bra eller dåligt köp utan bara förstå hur du har resonerat 
kring ditt köp av bärbar dator. Är det så att du har köpt en dator nu inom det närmaste halvåret? 

R: Ja för ungefär ett halvår sen ja 

I: Vi ska inleda med några frågor för att ta reda på vem det är vi har att göra med. 

Är det så att det var du betalade, använder och köpte din dator? 

R: Ja 

I: Datormarknaden är ganska teknisk och med ett stort antal valbara produkter. Hur väl bevandrad var du i dator marknaden? 

R: Asså jag har inte så jätte stor koll på hur datorn o så fungerar, jag vet hur jag ska använda den hur program o sånt fungerar, men ingenting om 
hur den är uppbyggd o sånt. 

I: Visste du med än gång vilken bärbar dator som du vill köpa? Eller såg du dig omkring bland många olika modeller innan du bestämde dig? 
Visste du att du att du ville ha just den modellen, med den processorn  osv? 

R: Nä jag hade inte klart för mig från början exakt vilken modell jag ville ha. 

I: Nu vill vi att du tänker dig tillbaka i tiden till det tillfälle då du först insåg att du faktiskt hade behov av en dator. Försök att glömma den dator 
som du nu sitter med. Kan du berätta för oss ungefär vilken tid på året som du insåg att du hade ett behov och ville köpa en dator? 

R: mmm.. jag hade tänkte länge på att jag ville köpa en dator. Det var mer att jag inte kände att jag hade råd till det, men samtidigt behövde jag 
ha en dator eftersom jag att jag studerar och pendlade vid den tiden. Jag kände inte att jag varje dag ville åka in till skolan för att kunna jobba. 
Sen hade vi bara en dator hemma som jag och min familj delade på. Vilket gjorde att tiden jag kunde använda datorn på hemma i viss mån var 
begränsad. Därför kände jag att jag ville ha en egen. 

I: Bra, då vet vi nu hur läget såg ut då denna tanken uppstod. Behåll nu denna tanken om hur din situation var och försök beskriva för oss hur du i 
detta skeda föreställde dig den dator som du ville ha. 

R: Jag kände inte att jag behövde någon väldigt exklusiv dator med många spelfunktioner, jag ville kunna använda program som photshop och 
indesing. 
 
I: Så man kan säga att du hade funktionella krav på att du skulle kunna använda datorn till de här programmen? 

R: Ja 
 
I: Hade du någon föreställning om pris o så? 

R: Ja, det var ju ganska mycket priset som bestämde, jag kollade på datorer och det fanns ju liksom i alla möjliga prisklasser. Jag kollade bland 
vänner och en del hade ju datorer för typ 20000kr men jag kände inte att det var något som jag kunnde lägga ut på en dator. Det var samtidigt inte 
något som jag kände att jag behövde lägga ut för att få de funktionerna som jag ville använda. 

I: Bestämde du för dig för att lägga dig på en viss prisklass, att det fick inte kosta mer än just så här mycket? 

R: Nä inte direkt, jag satte en gräns runt 10000kr 

I: Hur resonerade du kring om du skulle ha de senaste modellerna eller hade du krav som tyckte att datorn behövde klara av. Hur tänkte du just 
med datorn modernitet, kan du beskriva det? 

R: Nä jag tänkte väll att, jag ville inte ha en dator där musen satt som en röd plutt i mitten. Det var en av de saker jag tänkte på att jag inte ville 
ha. Men annars vet jag inte, asså jag ville ju inte ha en för gammal dator för de blir ju gamla ganska fort. Men annars hade jag inga speciella krav 
så. 
 
I: Hade du föreställningar om vilken färg, alltså mer utseende och design, hur du ville att den skulle se ut? 

R: Nä eller, det var väll, nä inte vad jag vet, jag ville ha en röd. 
 
I: Varför ville du ha en röd dator tror du? 

 

R: Jag tyckte de var fina, 
 
I: varför var det viktigt att den skulle vara fin isåfall? 

R: När det vet jag inte jag har en kompis som har en sån och det var bara att jag tyckte den var väldigt fin och att Oh! En sånn skulle jag vilja ha. 
Men den kostade alldeles för mycket. 
 
I: Men det var ändå just färgen som tillade dig mest just innan du visste hur mycket din kompis dator kostade? 
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R: Ja, jo men det kan man säga 

I: Hade du någon föreställning om vad du själv såg dig med för dator. Kunde du se dig med någon viss typ av dator som du förknippade dig själv 
med? 

R: Jo, eller från början var jag inne på att köpa en mac, men samtidgt kände jag att om jag skulle ha råd med det så var jag tvungen att köpa en 
ganska liten dator. Men jag ville ändå ha en lite större på grund av att jag just ville hålla på med phothop o sånt o då ville jag ha en ganska stor 
skärm, för jag kände att jag inte riktigt skulle kunna använda det på en sådan liten Mac. Det skulle bli ganska mycket skrollande och sådana 
grejer. Egentligen hade jag velat köpa två datorer, jag hade velat köpa en stationär och en bärbar. En liten och smidig som man skulle kunna ta 
med sig. 

I: Du säger att du egentligen ville ha en mac, varför föreställde du dig att du egentligen ville ha en Mac? 

R: För då hade jag nog föreställningen om att jag i framtiden skulle jobba i en sådan miljö där Mac användes. Och då såg att det skulle vara bra 
att från början lära sig att hantera en Mac. 
 
I: Ok, vi går vidare. Nu till den här bilden av dator som du föreställde dig och eventuellt ville köpa. Hur tror du att du hade skapat dig den här 
föreställningen du hade? 

R: Mycket är det ju pga mitt egna användande. Jag vet att jag använder word, jag vet att jag använder PowerPoint, exel och jag vet att jag 
använder photoshop i skolan. Det var de programen som jag visste att jag använde och som jag visste att jag ville kunna använda på datorn. 

I: Så skulle man kunna säga att föreställningen du hade var lite utav en självkonstruktion som liksom var skapad av de behov du hade när du 
använde datorer? 

R: Ah, men jo, jag visste ju vad jag själv ville använda datorn till. 

I: Men hur kunde du, alltså din föreställning av den här datorn, hur visste du att den skulle kunna klara av de här programmen som du använde 
dig av? 

R: De flesta datorer klara av de programmen, förutom kanske photoshop. 

I: Hur vet du det? Kan du beskriva varför du tror att det är så? 

R: hmmm.. jag har en föreställning om att jag tror att de flesta datorer har de programmen. 

I: Ok. Men vad tror du kan ha haft för ”källor” till det du föreställde dig, har du pratat med vänner sätt saker i medierna etc? 

R: mm vänner var ju en väldigt stor del, för jag har ju många vänner runt omkring mig som har bärbara datorer. Då frågade man ju dom om vilket 
märke o så som de ansåg vara ett bra märke. 

I: Ok. Påverkade detta dig på något sätt hur sen hur du använde andra källor? Tex om man säger ”vanlig reklam” 

R: Ja man kan väll säga att i första hand var det nog vänner och sen när man väl visste vilken sorts dator man kunde tänka sig och vilket märke 
började man ju kolla ganska mycket på annonser och se om det fanas någon ute på annons. 
 
I: om man ser till annonserna, vad var det med dem, hur hjälpte de till för att forma din föreställning? 

R: När jag såg en annons från det märket som jag var lite intresserad utav gjorde det att jag gärna ville åka till den affären för att kolla på den 
 
I: Om man säger pris, funktion, hur modern den var å… 
 
R: Då hade det en ganska stor del, för om man såg en dator som var nersatt av den dator som man kunde tänka sig så förstärkte ju det bilden av 
att man kunde köpa just den datorn. 
 
I: Utseendet på dessa då? 

R: Nej, inte egentligen, jag tror inte utseendet spelade så stor roll sen när jag väl skulle köpa en dator. 

I: På tal om källor - använde du dig något av nätet för att veta vad du ville ha? 

R: Nä det var någ mer tidning på Internet kanske, att man kollade upp vilket märke de rekommenderade och om de hade gjort något test o sånt. 
 
I: Hur värderade du dem källorna? 

R: Om jag skulle värderar källor skulle jag i första hand värdera källor som, vänner ett, hmm sen är det nog ganska lika mellan säljare, Internet 
och annons – de är ju ändå där för att sälja! 

I: Nu går vi in i framtiden igen och vill nu att du tänker på den dator som du faktiskt har köpt. Vi vill nu ta reda på skillnaderna mellan vad du 
faktiskt slutligen köpte för dator jämfört med den som du först föreställde dig. Kan du beskriva din dators egenskaper tror du i förhållande till din 
första föreställning? 

R: det som skiljer är att om jag skulle ha köpt en dator idag så skulle jag ha köpt en dator som varit mindre. Den är ganska otymplig men 
samtidigt är det den enda datorn jag har just nu, men jag känner ändå att det är okej att ha den när jag väl är hemma. Men däremot tar jag inte 
med mig den någon annanstans för då känner jag att den är för otymplig. 

I: Men om du tänker dig, nu är det mer hur nöjd du är med ditt köp, men din föreställning du hade om att den skulle vara smidig att ha med sig… 
 
R: jo men med de föreställningarna jag hade då så är jag nog ganska nöjd, för att jag hade en föreställning att jag ville kunna använda datorn 
hemma för de program jag hade tänkt och det kan den. Den klarar de funktioner som jag hade ställt som krav då. 

I: Men hamnade köpet, kostade det ungefär så mycket som din föreställning var? 

R: Ja 
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I: Ok, så för att ha koll på läget. Din första föreställning och det som du faktiskt köpte skilde dessa sig. Blev det som du hade tänkt dig? 
 
R: Nää.. inte om man tänker att jag ville ha en röd dator då och en Mac. 

I: Kan du beskriva varför du inte valde att uppfylla denna föreställning som du hade om din dator? 
 
R: Påverkan kom nog väldigt mycket från vänner som rekommenderade  just det här märket som jag sedan köpte. 

I: Om du nu tänker dig den bilden du hade i början igen, hur gick du till väga och kanske ändrade du dina föreställningar under tiden eller… 

R: Jag var nog ganska klar över vad jag skulle vilja använda datorn till, det gjorde ju att jag kunde prata med med sådana som jag kände som 
kunde tala om vilken sorts dator som skulle kunna passa mig, och där efter så letade jag ju efter en sådan dator, mina krav ändrades nog inte 
under tiden. 

I: Utan du hittade den dator som du faktiskt hade föreställt dig. 
 
R: ja jag tror det 

I: men..  hur gick du tillväga för att just kunna uppfylla din föreställning, vart vände du dig för att just hitta din dator? Inte just för att köpa men, 
berätta gärna väldigt konkret – t.ex först var jag hemma hos mamma och bakade bullar. 

R: Först hade jag pratat med ganska många om vilken sorts dator som jag skulle kunna ha, där efter kollade jag nog rätt mycket på Internet för att 
se vad som fans för några av den här sorten. 
 
I: Var det då som du upptäckte att det inte fans någon röd Mac? 

R: ah typ.. o sen kollade jag, fick en annons hem tror jag, och då så åkte jag in o köpte datorn, kom hem och så var den trasig. Åkte tillbaka med 
den, lämnade tillbaka den och gick till ett annat ställe. 
 
I: Blev det samma dator sen då? 
 
R: Nä inte riktigt, men samma märke och med samma funktioner som den jag hade köpt innan. 

I: Vilka informationskällor tror du har förändrat din föreställning under tiden? 

R: Vilka informationskällor, jo men det är ju vänner då, sen är det ju Internet, just på grund på att man kollar på många olika källor och kan göra 
en jämförelse mellan en massa olika datorer. 
 
I: vilken var den starkaste, när du tänker tillbaka på innan du hade köpt datorn, när behovet kom, vilken var det som du önskade främst. 
 
R: Det viktigaste var att den skulle klara av de funktioner som jag behövde. 
 
I: det var ditt första krav så att säga. Vad i ”verkligheten” var det som gjorde att du hade de kraven? 

R: Det var nog att jag visste att jag använde de programmen. 
 
I: det var alltså programmen funktionalitet som på något sätt ställde krav de grundläggande kraven. 
 
R: Ja 

I: Kan du beskriva mer om denna föreställning, nu har vi pratat om funktionalitet, hur fick du reda på att datorn skulle klara av det som du 
programmen krävde? 
 
R: Jag visste ju att jag använde en PC i skolan, jag visste ju att en PC klarade de programmen i skolan Word etc. jag visste också att den klarade 
av program som photoshop och indesign. Det gjorde att jag, men jag visste ju också att Mac klarade av dem, så då stod ju valet mellan först 
mellan om jag skulle välja en Mac eller en PC. Och då sökte jag information. 
 
I: så man kan säga att den första föreställningen du hade var datorns funktionalitet? 

R: Ja, jag hade ju vissa krav på vad datorn skulle klara av. 
 
I: Funktionaliteten klar, efter att du sorterat ut de som inte passa in i den föreställningen vad ställde du för krav då? 

R: Jag ville att den skulle vara liten men samtidigt tillräckligt stor. 
 
I: vad hade du för referenspunkter då, vad grundade du din uppfattning på om vad en liten dator var? 
 
R: Jag visste att en stationär var för stor för den kan man inte bära, jag visste att jag ville ha en dator som inte vägde för mycket. Men man kan 
nog säga att jag utgick från mina vänners datorer. 
 
I: Kan du beskriva mer utseendet, den skulle vara liten och bärbar sa du. 
 
R: Nä sen hade jag nog inte några fler krav på utseendet, utan kravet sen efter funktion var att den skulle falla inom en viss summa, ett pris. 
 
I: Om man nu säger så, du satte ett visst minsta krav och det var att den skulle vara bärbar och klara av dina program. Alltså någon form av 
funktionellt krav och design och sen tittade på priset? 
 
R: Ja, då sökte jag information och för att jämföra Mac och PC. Och då såg jag ju att Mac:en var ju ganska dyr om jag ville ha en lite större 
bärbara dator, å jag kände inte att jag kunde ha en så pass liten dator för då passade den ju inte mina funktioner. Så då valde jag ju en PC. 
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I: Ok, på grund av priset då? 
 
R: Ja 
 
I: Ok, så nu visst du att det skulle vara en PC, att den skulle vara bärbar och uppfylla vissa funktionella krav. När du visst detta vad gjorde du då 
för att hitta en dator som uppfyllde dessa kriterier? 

R: Då var ju mina källor vänner, de jag litade på. 

I: Hjälpte de dem att göra ett urval av vilka tänkbara datorer som kunde passa dig? 

R: Ja de rekommenderade ju vilket märke som var bra. 
 
I: Och de märkena som du blivit rekommenderad, hur utvärderade du dem? Kollade du upp att de stämde överens med dina tidigare 
föreställningar? 

R: Nä jag visste ju att om de hade de här märket och de här programmen gick att använda så skulle allt vara bra. 
 
I: Så du frågade specifikt  dina vänner att modellen du ville ha uppfyllde din förväntningar? 
 
R: Ja, 
 
I: Ok, så vi har pris, den ska vara bärbar och vi har ett antal olika märken som du blivit rekommenderad av dina vänner. 

R: mm, jag har ju ett märke som jag har blivit rekommenderad. 
 
I: Ok, då har du ju kommit ganska långt här nu då i din urvalsprocess, du hr en ganska klar bild att det är det här märket och att den ska se ut så 
här. Kan du nu beskriva vad som var det sista steget som gjorde att du bestämde en viss modell av det här märket nu. Jag antar du hade ett antal 
olika alternativ inom det här märket att välja bland sen? 

R: Nä utan då fick jag ju hem en annons och det var då som jag bestämde mig för att köpa en dator. 
 
I: Varför bestämde du dig att köpa en dator just då? 
 
R: Då kände jag att, jag har nog råd med en sådan här och det är en sådan dator som jag har funderat på. Så då åkte jag till affären och frågade att 
datorn verkligen klarade av det som jag krävde att den skulle göra.  

Intervju 2 

I: Det handlar om från att du bestämde dig för att köpa en ny dator till att du köpte dig en ny dator. Det är den processen vi vill snacka med dig 
om. 

R: Gärna 

I: Vi ska börja med några frågor så vi vet vad vi har att göra med. Var du både betalare, köpare och användare till datorn du köpt? 

R: Ja det var jag 

I: Så du hade de tre rollerna 

R: Ja 

I: När du kom på att du ville köpa en ny dator, var det självklart vilken modell det skulle bli direkt? Eller tittade du på många olika modeller? 

R: Jag tittade på många olika modeller. 

I: Ja men det är bra. 

I: Bärbara datorer är en stor marknad med många olika tekniska komponenter, hur väl bevandrad känner du dig på marknaden? 

R: Inte speciellt, jag kan inte speciellt mycket. 

I: Fint det 

I: Vi ska visa dig en liten tidslinje från att ditt behov uppstod till dess att du faktiskt köpte datorn. Och nu vill vi att du verkligen tänker dig 
tillbaka till den första tiden här. 

I: Var befann du dig när behovet att köpa bärbar dator uppstod? 

R: Det var i samband med att jag började plugga på högskolan. Tidigare hade jag tillgång till föräldrarnas dator för jag bodde hemma hos 
föräldrarna innan jag flyttade hit till Jönköping, fick med mig en seg gammal dator typ knappt Word o surfning på Internet fungerade. 

I: om du tänker på den tid du beskrev här när du nyligen flyttat och tänker på den dator som du ville köpa när tankarna kring en dator uppkom, 
hur såg den ut i din fantasivärld?  

I: Försök nu att helt bortse från den dator du är ägare till idag, låt oss säga att vi glömmer bort den helt? Ok? Vad såg du framför dig, den första 
bilden? Kan du beskriva bilden? 

R: Jag såg nog mest en liten o smidig dator, en väldigt liten dator, där har jag haft mina funderingar,  

I: funktion?  

R: Jag vill ha en liten dator 

I: Varför var detta viktigt? 
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R: Dels för jag skulle kunna ha med den överallt, det vill jag ha datorn till, och att den skulle fungera bättre var lugnt eftersom min dator var så 
dålig oroade detta mig inte, en ny dator är ju bättre än den jag hade. Inget o kånka på, självklart att en ny dator kommer att fungera bättre än den 
jag har. Det var det jag såg framför mig, en liten dator. 

I: Hade du någon tanke kring prestandan och hur den skulle fungera o den biten? 

R: Nej alltså det var mer, en ny dator måste ju va bra liksom men inte så mycket tankar kring datorernas ram-minne eller något sådant, bara 
snabb, smidig och pålitlig. 

I: Hade du någon tanke om prisnivå som du ville datorn skulle hålla, undre? Övre? runt gräns? 

R: Jag tänkte nått mellan 6 000 och 10 000 men att jag verkligen bara skulle köpa en dator för det jag skulle använda den till, alltså för att surfa 
och skriva, bara det jag gör inte massa andra saker. Det är det jag gör. Inte slänga med extra saker bara för att ha det. 

I: Jag ska visa en modell här för dig här, här har du samma modell fast lite mer avancerad. Denna biten är den vi vill kolla på, den är byggd av din 
verklighet o din livsvärld du agerar i vad tror du kan ha påverkat din föreställning om vilken dator du ville ha, med tanke på din omgivning? 

R: Jag kan tänka mig att vänner o bekanta påverkat mig mest, deras datorer o sånt där. 

I: Vad såg du i dem? 

R: Det var nog mycket hur det såg ut, det var snyggt och du vet, egentligen vill man ha det, men jag blev inte påverkad av någon reklam eller så. 

I: Ok 

R: Man såg på bekantas datorer och jag tänkte att jag måste byta upp mig. 

I: Ok 

I: Det var din första bild o när du går vidare i modellen, när du letar efter den produkten utvecklas din föreställning o du hamnar här med en ny 
bild. Vilken info du tog del av under processen, det vill vi gärna veta. 

R: Det man kan säga är att de jag snackat med som är kunniga om datorer har kommit fram till att Dell inte är sa himla dåliga och då självklart 
när jag ser en reklamtidning i DN så tar jag del av den. Mm 

I: Hjälper den dig tror du att forma krav på prestanda, o liknande? 

R: Jag kände mig fortfarande inte helt säker, jag ringde till Dell och frågade och förklarade mina behov, att jag ville bära med den smidigt, inga 
speciellt avancerade program sa jag, hon sa att den här datorn skulle passa mig bra o du kan få den på avbetalning 6 månader räntefritt de första 
månaderna 

Det låter bra o då tittade jag på Siba och sånna ställen och sånt och märkte att Siba var dyrare, jag har inte pengarna att slänga ut. 

I: Du sa att du kollade på Siba o liknande ställen, vad jämförde du? 

R: Prestanda typ ram o sånt, försökte hitta liknande datorer men de var dyrare. 

I: Beskriv. 

R: Alltså jag var bara o kollade på nätet, jag var inte i någon affär.  

I: De datorer du hade sätt live, det var kompisars datorer? 

R: Ja precis. 

R: Alltså datorn jag köpte var ju inte riktigt som jag tänkt mig,  

I: Vad vart det då? 

R: Dels att den var mycket klumpigare än jag tänkt mig, visst mått hade man fått men man fattar inte hur det blir i verkligheten. 

R: När man släpar på den så uschhhh 

I: Ja. 

R: Tyngre än jag hoppats… 

I: Du sa att du pratade med en tjej på Dell, hur var hon? 

R: Väldigt bra intryck jag trodde hon skulle sälja! Ta det här med, du måste ha, och så vidare. Men hon sa, du behöver bara köpa denna billiga 
datorn. 

R: Jag förklarade att jag ville ha en liten. Då berättade hon att den var liten och att jag inte behövde köpa till andra grejer och sådär, jag sa vilken 
prisklass men fick billigare än jag hade tänkt mig. Hade hon sagt att jag skulle ta en något dyrare hade jag nog gjort det! Men hon försökte 
verkligen inte få mig till det.  

I: Ok 

R: Så det var positivt. 

I: Du hade en tanke om liten snabb dator för 6 000kr till10 000kr, även viktigt att den skulle vara snygg.  

R: En Mac hade inte varit fel  

I: Nä alla vill väl ha en Mac. 

I: verkligheten ångrade du dig, du köpte inte vad din första bild var? 

R: Ja det är ju ekonomin man sitter på. 
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I: I början hade du cirka 1500 olika modeller, hur gjorde du för att sortera bort de som var ointressanta och de som var intressanta? 

R: Jag hade inte så mycket att välja på, pga lite pengar blev det Dell ganska fort, jag fick höra att man som student kunde låna bra där, 
avbetalning 6 mån räntefritt. 

I: Just det 

R: Då bestämde jag mig att det passade istället för en stor summa på samma gång. Det gick ganska snabbt. 

I: Varumärket Dell o dess presentation gav alltså intrycket att det var lämpligt att avgränsa sig till dem, kompisar hade Dell också eller? 

R: Inte så jättemånga det var inte heller så att de sa att Dell är världens bästa märke.En bra lösning ekonomiskt liksom 

I: Något negativt från nån? 

R: Ge moneybank höll i lånet, de har väldigt dåligt rykte, många sa att de slänger på världens jävla ränta, och är allmänt sura. 

I: Ok. 

R: Då vart det sådär eftersom de höll i lånet. Fan ska jag verkligen, tänk om jag inte klarar det på 6 mån o får världens skit-lån. Bäst och kolla på 
det, det gjorde jag, lite tveksam var jag. De lånar ut till vem som helst o förstör folks privatekonomi. 

I: Du kände ända att.  

R: Bara jag har disciplin på mig själv, och det var verkligen räntefritt, konstigt mot vad man hört, det var nått studenterbjudande tror jag. 

I: Bara för att få det på papper, så du upplevde att din föreställning ändrades från start till köp. 

R: ja just det. 

I: Vad var det som gjorde att du ändrade dig? Tidigare kännedom om varumärken? 

R: Ja, ekonomiska faktorer var fördelaktiga. Insåg att jag inte hade råd att köpa den dator jag föreställt mig. 

I: Ok. 

I: Det som prioriterades bort från förställningen till köpet, vad kan det ha varit? 

R: Datorn som helhet, det var en kompromiss. 

R: Hade jag inte varit så kraftigt beroende av en dator så kunde jag väntat och sparat men jag behövde verkligen den, då den jag hade var så himla 
dålig, verkligen dålig. 

I: Men var fanns behovet? beskriv. 

I: Varför var du tvungen att ha en ny dator? 

R: Alltså jag kände att man är för lat för att gå till skolan för att kolla lite nyheter och så, man är lat, det funkar en kort period men man vill kunna 
sitta hemma och jobba och maila och så istället för att springa till skolan. Jag har aldrig trivts i en datasal, men alltså det är en form av lathet, att 
man måste ha en dator, visst man skulle kunna springa till en dator. 

R: Jag reser mycket på helgerna, hem eller till stad X, det gjorde att jag behövde en bärbar dator på tåg och bussar och sånt och göra nått vettigt 
av tiden. 

I: Smidigheten var alltså mycket viktig, fanns det minimikrav på smidigheten? 

R: Ja så måste det va, så liten som möjligt. 

I: Pris var det nått maxtak? eller kunde det justeras efter andra faktorer? 

R: Ja absolut jag hade ju tänkt mellan 6 000 och 10 000 och det är ju rätt stor skillnad. 

I: Vad beror det på att du inte var nöjd? Vilka faktorer? 

R: Överlag var den inte så liksom, vet inte riktigt, seg att starta program och så, inte som jag hoppats på, storleken var större än jag tänkt mig. 
Man skulle lagt ner vikter i en påse och känna. Men det gör man ju inte, man tänker att det är ju lugnt, men sen fattar man bara, fan och när man 
vet hur små och lätta datorer det finns blir man ju missnöjd. 

I: För att sammanfatta verkligheten, du har sagt att vänner o bekanta spelat en stor roll 

R: Ja 

I: Har du frågat om ekonomiska råd eller vilka råd? 

R: Ja ekonomiska frågor till nära vänner om ekonomi, alla har samma bild av Ge moneybank, farliga typer, fula fiskar. 

I: Kan du specificera egenskaper om datorn som du såg men inte fick? 

R: Jag snackade med en som kan datorer o bad honom kolla på hemsidan och uttala sig om han tror den funkar för mig. Han sa, ja den kommer 
funka bra för dig, så jag bad ju honom kolla upp den liksom. 

I: Intressant. 

R: Egentligen kan jag ju säga att jag aldrig varit så seriös, jag är en typ du vet spontanshoppare, för mig var det ganska noggrant kollat.  

I: Vad tror du det berodde på? 

R: Det var liksom ett större köp, stora pengar. 

I: Upplevde du att marknaden var stor?  
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R: Ja man har hört att datorer blivit så billiga och man kan få bra datorer billigt idag. 

I: Det var nog allt. 

R: Jag kan ju inte så mycket om datorer. 

I: Tack för en bra intervju, det är bra, tack, tack. 

Intervju 3 

I: Vi skriver en C-uppsats, inte ute för att se om du gjort ett bra löp eller någonting, utan hur du agerat från att ett behov om datorn uppstod, den 
första bilden du fick av den här datorn tills ditt köp. 

R: Ok 

I:  Börjar med några grundfrågor. 

R: Ok 

I: Har du varit köpare, användare, och betalare i detta köpet. 

R: Ja det har jag varit. 

I: Vad bra. 

R: Om man beskriver datamarknaden finns det många olika alternativ och så, kände du dig väl bevandrad på denna marknad innan ditt köp? Hur 
bra kunskap hade du? Kan du beskriva? 

I: Ganska dålig, jag har läst mig till det mesta. 

R: Behovet utvecklades under vägens gång till ett annat behov, utvecklades inte förändrades helt. I början ville jag ha en dator som funkar med de 
här behoven. 

I: Ok, tittade du på många olika modeller? 

R: Ja precis. 

I: Om du tänker tillbaka på tidslinjen vid behov, vid nån punkt, i slutet av september vid köpet, du fick en känsla av att köpa bärbar dator, den 
första bilden du fick då, skulle vi vilja veta lite mer och höra närmare om, försök fokusera på den bilden och inte den dator du äger idag. 

R: Ok, ja 

I: Kanske börja med att beskriva vad du såg för dator framför dig, utseende, funktioner, beskriv. Hur uppfattade du den? 

R: Jo, min första tanke var en bärbar dator, bara inget annat, för mig är det standardmått 15,4”, klumpig inte så snygg men funktionell, jag hade 
en önskan om att den skulle funka, bra internminne men interminne först dock efter jag snackat med en kille på Siba, visste inte om jag skulle 
kolla på processorn, internminnet, hårddisken eller vad innan. 

I; Din föreställning var. 

R: Jag ville att den skulle klara av att ha många fönster uppe samtidigt, inte hänga sig, klara Internet, det kan dem ju. 

I: Internminnet hur kom det sig? 

R: Jag visste från min gamla stationära, visste jag att jag ville ha en dator som klarade av många fönster, flera saker samtidigt, mitt största behov, 
började kolla läste tusen olika siffror på Internet. Idag vet jag var de står för, och det skiljer sig i pris, vad innebär det för datorn, vad är en 
processor, då tänkte jag att jag går o pratar med någon istället, det är klart nu finns det en på onoff för 5000kr, men vad ger den för mig, mitt 
argument, ska jag investera ska jag göra det i nått som funkar i 10 år mer än 1 år. Även om det är svårt idag 

I: En sällanköpsvara. 

R: Idagens tekniska samhälle, som mobiler funkar ju oftast bara ett år. För det känns att de är tillverkade så. 

R: Jag snackade med en kille på Siba, han förklarade skillnaderna mellan 512 och 1024 internminne och sa vad han tyckte med mina 
användningsområden. Bedömt och så vidare. 

I: Ser man här på modellen hade du först en föreställning i verkligheten här av ”Sibamannen” 

Bilden blev bättre o bättre antar jag? 

R: Absolut.  

I: Var funktionskraven nått minimikrav eller? Var det högprioriterat eller lågprioriterat. 

R: Funktionskraven, Nej det var nog lågprioriterat, och prioriteten handlade såklart om pengar, hade jag haft mer hade jag köpt en ännu bättre 
dator. 

I: Så  ekonomin hade du också en föreställning om? 

R: Ja, ja 

I: Fanns det någon speciell anledning, eller varför valde du just Siba? 

R: Bara en slump, jag var på stan och så var dem där. 

I: Var det någon annan informationskälla som du använde till de här mer tekniska svårigheterna du försökte klara upp, processorer mm? 

R: Jag pratade med min pappa, vad folk har förövrigt, vad folk tycker som har en bärbar dator och de som har en uppfattning om det, vad de 
tycker och de här med processorerna var nästa grej, var är kravet på en bärbar dator osv. 

I: Om vi nu går tillbaka till föreställningarna, hade du alltså en dator som hade ett visst mått av internminne, en viss storlek och låg inom ett visst 
prisintervall. Nu har du alltså kommit en liten längre bit här och nu visste du undermedvetet vilka faktorer som var viktiga för dig, hur gick du då 
vidare? 

R: Jag tittade på pricerunner.se och jämförde. Kom underfull med från Siba att det var för klumpigt med 15,4”. Syftet med att jag köpte dator var 
främst att jag ska åka utomlands till våren och vill kunna ta med mig den smidigt. 
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I: Har du några fler egenskaper som du märkte att du inte ville ha? Som du var rädd att få? 

R: Nej det var storleken, nej inte direkt. 

I: Inget du fasade för att råka köpa? 

R: Klart att man är rädd att en dator har dålig support, och garanti biten. Jo garanti biten blev en faktor när jag började kolla på det. Det började 
spela in. Och självklart, jag började prata med arbetskamrater i somras på mitt sommarjobb var de tyckte o vissa sa att Acer inte var så bra. 
Sådana saker spelar ju såklart in ganska mycket. 

I: Vilka sociala faktorer skulle kunna spela in på din föreställning eftersom det är något du bär med dig och använda i skolan? Vilka 
referenspunkter utgick du ifrån? 

R: Som sagt jag tänkte inte på utseendet, utan funktionen. 

I: Designen var alltså inte så stor, det var funktionen som var viktig då alltså? Du hade alltså inga krav på design? 

R: Inte först men faktiskt när jag började prata med folk som har köpt Mac, och visst är det snyggt men jag kan få mer internminne och sånt för 
samma pengar. En bättre dator hur viktig är designen för mig? 

I: Du kom fram till att du kunde få mer dator för pengarna genom att prioritera bort design, hur kom du fram till det? 

R: Genom att prata med folk i klassen som äger Mac och vad de har i internminne t ex. Visst, det är inte så stor prisskillnad men det är ändå 
funktionsskillnad och då är det inte värt pengarna. 

I: Hur med tanke på en föränderlig datamarknad, var du rädd att köpa en omodern dator när du köpte den? 

R: Det vet man ju att man gjort inom ett år, det kommer alltid bättre prylar. Men mitt behov var nu, en tanke var mellandagsrean men jag tänkte 
att den jag vill ha kanske inte finns och så ska jag åka snart. Köper jag en modern dator så vet jag att den funkar. Jag kollade på blocket och 
tänkte att jag bara kunde lägga 2000 3000 kr, men då vet man ju inte var man får och kanske kastar pengarna i sjön. Med garantier osv, det var 
inte värt det. Inte kunna lämna tillbaka. Det här med föreställning o önskan osv för det jag kom fram till efter Siba när jag hade min föreställning 
började jag läsa massa med broschyrer, på hemsidor, kollade annonser, Pricerunner, pratade med kille i klassen, sen fick jag mail från 
studentkortet med erbjudande från Dustin home.se och den datorn var reducerad i pris, med 1500 eller något sånt. Och då fanns det funktioner 
som jag inte hade tänkt på, som inbyggd kamera, mikrofon, kortläsare och de funktionerna hade jag verkligen inte tänkt på och sånt behövde jag 
inte. Det var inget jag behövde. 

I: De annonserna du talar om vad tror du att anledningen var till din föreställning, såg du på reklam och annonser annorlunda under processens 
gång? 

R: Ja, jag blev mycket mer kritisk. Vad heter det de där uppe vid A6, PC-city, det var det första jag tänkte på att köpa där för de har bra priser, 
men desto mer man tittar märker man att det finns snygga datorer, design, det skapades under tiden. Desto mer man tittade.  

I: Designen igen det finns många datorer som passade in på dina krav med Internminne och liknande, kan designen hjälpt dig att sortera och 
minska antalet möjliga köp?  

R: Ja det gjorde den. 

I: Var jämförde du designen? 

R: Jag jämförde designen på nätet. 

R: Det jag gjorde när jag bestämt mig för att köpa datorn på ”Dustin” var att åka och kolla på den i affären på A6 på riktigt. Det hade jag också 
som krav att innan jag köper på Internet vill jag kolla på den, det är så jobbigt att skicka tillbaka. 

I: Kan man säga då att egentligen föll själva köpet på designen? 

R: Ja det blev ju det men inte om funktionerna blir sämre. Klart man köper en dator om den har samma funktioner och snyggare design till 
samma pris. 

I: Om man sammanfattar detta med din dator idag och det du först föreställde dig, är det en anan bild eller? 

R: Ja absolut att det är. 

I: Och då, just varför har den bilden ändrat sig då, varför tror du den har ändrats? 

R: Genom att söka jättemycket på Internet, söka jättemycket, läsa om olika datorer och funktioner, att prata med folk, se olika datorer är också en 
faktor. Och sen just det här dustin erbjudande att studentkortet gav mig en rabatt. Hade aldrig sett på Studenkortet på det sättet utan innan bara för 
att betala in kåravgiften. Det mailet var avgörande. Hade jag inte letat efter dator just då hade jag inte ens öppnat mailet. Jag blev nyfiken. Vänner 
och omgivning, såklart man blir påverkad av andra, såklart man blir det. Jag kan tycka allmänt att när jag tittar på tekniska prylar vill jag ha koll 
ner till minsta funktion för att inte köpa något onödigt. Så långt det går för att ingen lurar mig att köpa till en ”bluetooth”, eller nått, vad finns i 
datorn? 

I: Hur kändes när du läste om sånt på Internet? Formade detta din bild direkt eller dubbelkollade du den informationen? 

R: Ja det gjorde jag, det blev klarare var det innebar men jag visste inte om jag behövde det. Det dubbelkollade jag med min pappa, som har koll 
för att se. Ibland kan jag tycka att det är bättre att prata med någon man känner, en person i ens närhet än en på Siba för han pratar gott om alla 
datorer han har i affären. Ett råd från en vän, släkt eller så väger tyngre än en ”Sibamans”. 

I: Det du fick av Siba var mer kunskap, medan du använde dig av nära och bekanta för att värdera informationen? 

R: Ja, Är du nöjd med en dator och jag köper nästa modell borde jag också bli nöjd. Det är ju det här med moderniteten. Han på Siba kanske inte 
ens har en bärbar dator. 

I: Ja de är ju intressant. Är du nöjd nu med ditt köp du gjort? 

R: Ja det är jag. 

I: Du hittade slutligen den dator du ville ha, som växte fram? 

R: Ja, men jag hittade datorer som jag hellre ville ha, men det kostade 20 000 – 25 000 kr. 

I: Kompromisser kring datorn du funderade kring, vad känner du att du kompromissat mest med? 

R: Kompromisser.. priset, enbart priset, tror jag, eller kanske ja. 

I: Tack så mycket för att du ställde upp. 
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R: Det var så lite så 

I: Tack 

R: Det är intressant för jag har inte tänkt på det här innan. 

I: Tack 

Intervju 4 

I: Har du besuttit rollerna köpare, användare och betalare under dit köp av bärbar dator? 

R: ja, det tycker jag att jag har gjort 

I: Bärbara datorer säljs på en stor marknad med många olika alternativ. Hur väl bevandrad känner du dig att du är på detta område? 

R: Alltså när jag började tänka att jag skulle köpa en ny bär bar dator så tänkte jag att jag kunde inte speciellt mycket. Vilket gjorde att jag frågat 
mig runt en del. 

I: kände du att du behövde mer information än vad du själv hade? 
 
R: ja ja precis.. 

I: Innan du nu bestämde dig för vilken typ av dator som du ville ha, var det ett självklart val eller såg du dig omkring bland ett flertal modeller 
innan du beslutade sig om vilken dator som du skulle köpa? 

R: Nä det var inte självklart var det inte, jag kollade på en del annat innan jag slutligen bestämde mig. 
___________________________________________________________________________ 
I: Nu vill vi att du ska tänka dig tillbaka till den stunden då du faktiskt insåg att du skulle behöva köpa en ny dator. De här tankarna kan ju ha 
funnits ganska länge , men kan du försöka att tänka tillbaka nu och glömma bort att den dator som du slutligen köpte. Hur tänkte du då och vilken 
situation befann du dig i? 

R: Att jag ens började tänka på att jag skulle vilja köpa en dator var för att jag skulle resa utomlands. Och där skulle jag behöva en egen dator 
eftersom jag inte visste hur utbudet av datorer skulle vara dit jag skulle 
 
I: Ok, tänk dig nu tillbaka till den tiden och beskriv hur du föreställde att din dator skulle vara? 

R: Design kände jag var väldigt viktig, jag ville inte ha en dator som alla andra hade, jaaa utseendet var faktiskt ganska viktigt för mig. Samtidigt 
som att den skulle vara bra. 
 
I: Om vi ser på designen nu, det var viktigt för dig att datorn skulle vara snygg, vad tror du att du jämförde med för något då? Vad hade du för 
uppfattning om vad som var en snygg dator? 
 
R: Mac! Mac jämförde jag med…för jag vill inte ha de där vanliga svarta Acer eller vad de heter. Jag ville ha något lite annorlunda. De är ju 
väldigt många som ar köpt sådana där Mac nu, men tyvärr hade ju inte jag den ekonomiska resursen för det. 

I: Kan du beskriva om varför det var viktigt för dig att ha en snygg dator? 

R: mm.. nä men asså det känns ju liksom viktig att ha en bra dator.. ah jo!  

I: så det var viktigt att du kunde stå för din dator, och att du stämde ”överens” med den? 

R: ja, precis, precis! 

I: Ok, då vet vi att du föreställde dig en snygg dator. Men hur skulle dess funktionalitet vara då, om du tänker på det kravet, vad hade du för 
tankar om det? Hade du någon minsta nivå eller liknande.. 

R: njaaa, delvis så gjorde jag nog det men sen ändrade nog lite min uppfattning på vägen faktiskt. För först hade jag typ, ah det ska vara bra 
internminne de ska vara bra hårdisk, alltså storlek på hårdisk. Men sen började jag fundera mer kring, vad ska jag använda datorn till och vad har 
jag för behov för det som jag jobba med den liksom. 

I: kan du beskriva lite din behov så, sånt som du föreställde dig att datorn skulle klara av? 

R: Ja det första som jag tänkte på var att den skulle vara ganska nett och smidig, fjorton tum inte mer än det, men kanske inte mindre heller, för 
jag ville kunna jobba i en del olika program och då kan det vara jobbigt om det blir för smått. Det var nog de första jag tänkte på, att den skulle 
vara nätt och smidig. Och sen färgen då, jag ville inte att den skulle vara svart. 

I: Du säger att den inte fick vara svart, fanns det några mer inten? 
 
R: Nä det var svårt att svara på, eftersom jag inte var så påläst när jag började fundera på det så var det nog inte så många inten utan mer saker 
som jag ville ta reda på. 

I: Du sa att du inte vill ha en acer tex, vad hade för tankar om det tex? 

R: Varför inte Acer? - Nä det är nog på grund av designen, sen att man har hört att den kanske inte är en av de bättre datorerna och att den ligger 
så lågt i pris att man börjar fundera på varför den har så lågt pris 

I: vart har du hört detta? Vart ifrån tror du att du har fått denna uppfattning om Acer? 

R: ah.. det är väll ryktesspridning, framförallt från vänner 

I: Ok, med den ekonomiska aspekten satt du någon form av minimum högsta gräns på den? Hur föreställde du dig priset kring datorn? 
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R: Först var nog tanken max 10 000kr asså det går inte över det, men efter det var det nog ganska öppet, men sen började jag tänka på de där 
Acer och att det ganska var lite lågt eller visst det är inte alltid priset som säger om datorn är bra men man börjar ju alltid fundera lite liksom. 
 
I: När bestämde du dig att det var en PC och inte en Mac du ville ha. 

R: Nä det var nog när jag kände att priset var avgjorde det väldigt mycket då, egentligen vill jag ju helst ha en Mac- 
 
I: var har en lite modell här nu som vi vill visa dig, den går från din föreställning av första datorn till den som du slutligen köpte. Om vi nu 
sammanfattar det som du sagt här nu så är det att designen var väldigt viktig, du ville egentligen ha en Mac, den skulle vara nätt och smidig och 
det skulle inte vara svart. Är det en någorlunda korrekt sammanfattning av din första föreställning? 

R: mmm.. jo 

I: Då började du söka information, och var det då du insåg att en Mac var alldeles för dyr? 
 
R: jo.. så var det 

I: Vad tror du, kan du beskriva vad du tror gjorde att du prioritera bort Mac:en. Vart fick du reda på att den skulle vara för dyr? Om man säger 
informationskällor, annonser folk du pratat med etc.. 

R: Nä inte annonser och inte tidningar, absolut inte det hållet alls, utan det var väll mer att man insåg att även om det var en Mac dator så betyder 
inte det att den skulle vara bättre prestanda o sånt där, det är ju egentligen varumärket Mac som gör att det stiger lite.. o det var väll att jag insåg 
att design var viktigt för mig, men att jag kan ändå få en snygg dator som kostar lite mindre men ändå har samma prestanda som en Mac 

I: det här med, den här information som du sitter inne på om en Mac, vart fick du den ifrån? 

R: Nja, dels därför att man pojkvän äger en Mac, och att jag jobbat med den hemma o använt mig av en Mac, och han ju berätta om den också. 
 
I: så det är en kunskap som tycker att du tillskaffat dig själv då? 

R: Ja och dels genom honom då, och det som han har sagt till mig. 
 
I: ok, om vi sammanfattar det nu igen.. då har vi alltså gått från det att du hade din första föreställning och sett lite hur den har förändrats till att 
bli kopplad till verkligheten och vad du kände hade förmåga att köpa. Men nu undrar jag, marknaden är ju jättestor med ett stort antal olika 
modeller, kan du beskriva nu hur du gjorde sen för att hitta den modellen som du senare köpte? 

R: öhm, jo jag har en anhörig som är egen företagare och honom brukar jag prata en hel del med, han är väldigt duktig på allting, så jag hörde 
mig för lite med honom vad de har för företagsdatorer o så, och då sa han att de köper sin genom Dell för att en i företaget har en anhörig där då 
som jobbar och förser dem med hjälp med att köpa in Dell datorer. Så jag kollade ju Dell via nätet då eftersom dom inte finns i butikerna, så jag 
gick aldrig till någon butik eller så och hörde mig för, utan det var främst via honom då. 
 
I: Så du gick ganska omedelbart till Dell? 

R: hmm.. nä jag kollade ju i och för sig ganska mycket på utskick från ON OFF och El Giganten bara för att titta vad det fanns för utbud.. 
 
I: om du ser på den information som du fick från dem, hur hjälpte den dig att forma för föreställning? 

R: Nä där fick jag väll egentligen bara den uppfattningen om att just Acer ligger i en lägre prisklass o just jämförelserna i prestanda o så, men för 
mig var det egentligen mest babel babel för jag förstod egentligen inte vad som var en bra prestanda eller så, så det var därför som jag gick till 
mina anhöriga då för att fråga, vad ska en dator kunna idag? Vad är mest viktigt anser du? Sen tog jag ju ställning utefter det och började fundera 
på, vad behöver jag vad är viktigt för mig.. 

I: Om du tänker vad som var viktigt för dig, kan du beskriva hur du uttryckte du för dina vänner och bekanta om vad som var viktigt för dig med 
datorn om man säger så? Alltså hur förmedlade du din uppfattning om vad du hade för krav, hur beskriv du dina behov för att de skulle förstå? 

R: Nä men asså jag beskriv det väll som att jag ville ha en snygg då som inte så många andra hade, jag ville ha något som kändes som mig, och 
sen dels att jag beskriv att jag vill kunna arbeta med många olika program samtidigt ah lite tyngre program, skulle kunna ladda hem musik och 
filmer och det skulle kunna vara på datorn för att vara tillgängligt för mig liksom. 
 
I: Så för att sammanfatta det, du använde dig inte utav några tekniska prestanda begrepp å.. 

R: jo visst vägde jag in det men jag beskrev det nog mer som till vilket syfte som jag behövde det för att påvisa varför jag behövde den här 
prestandan. 

I: Ok. Så du kollade alltså på en del annonser, du var relativt snabb med att inse att det var en Dell som du ville ha och du hade skaffat dig en 
uppfattning om vilken prestanda som du ville ha. Nu när du kontaktade Dell sen, nu antar jag att de hade ett antal olika modeller att välja bland 
också. Hur gick du nu tillväga för att göra ditt urval bland Dell:s olika produkter? 

R: Som sagt så gick jag ju in på nätet och kollade och där låg på första sidan lite bilder på olika datorer, och bland annat på den dator som jag nu 
köpte, så det var väll antagligen en ganska ny modell. Så jag gick in och läste lite om den då dels därför att jag tyckte att den var snygg då, den 
verkade passa mitt behov min prisklass o sådär, så då gick jag in och läste igenom, Det kom lite nya frågor i huvudet, jaha vad ska man ha det här 
till o så. Och då ringde jag den här anhöriga igen så gick vi igenom precis som att vi skulle beställa datorn och la till saker så att det passade det 
jag behövde liksom.. 
 
I: ok, som en orderbeställelse, det här får du och så här mycket kostar det. Hade du någon erfarenhet av Dell, hade du suttit med en innan? 

R: Ah, inte speciellt mycket men  

I: Men du hade aldrig sett den modellen som köpte live om man säger så? 
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R: Nä men det roliga var att när jag hade börjat fundera på att köpa den så såg jag helt plötsligt att många i biblioteket som hade den, men jag 
hade inte lagt märke till det innan att någon hade den. Men det vad ju även så här varför jag gick till Dell är för att de är ganska så kända för sin 
support, de hjälper en väldigt fort om det skulle hända någonting, det var också en av anledningarna, de glömde jag säga till att varför jag ville ha 
en DEll 

I: Hur kände du till det här med att just Dell har bra support? 

R: Det var nog via min anhörig då eftersom deras företag har in princip bara Dell datorer då.. 
 
I: De var med andra ord nöjda då? 

R: Ah, han sa att liksom händer det något så är det åtgärdat inom en halvtimme liksom. 

I: Om vi kollar här nu, du har ju fått väldigt mycket information från olika källor. Det är Internet, annonser osv. Jag antar på något sätt så har du 
alltid värderat denna informationen. Kan du beskriva lite, har du värderat denna själv, hur tog du reda på att denna stämde överens med det som 
du ville ha? 

R: Dels själv, eftersom det ju var mitt information som skulle fyllas. Men faktiskt också genom de anhöriga som jag kontaktat och som jag brukar 
lita på, som brukar göra bra omdömen och som jag visste var kunnig 

I: Ok, nu ska vi gå tillbaka till nutiden och den dator som du faktiskt har köpt nu. Kan du beskriva lite nu, hur blev dit köp om jämför med din 
föreställning du hade från början, blev Skilde den sig någonting, hur prioriterade du tex mellan pris, funktion och design, kan du beskriva lite? 

R: Än så länge så är jag jätte nöjd, den motsvarade faktiskt mina förväntningar och det som jag hade läst sett och hört o så. Jag har inte hunnit ha 
den så länge än, en månad är det väll, så än så länge har det ju inte hunnit uppstå så mycket krångel. 

I: Kan man säga att fin föreställning, den anpassades alltså ganska fort till någonting som fanns tillgängligt på marknaden. 

R: Ja de gjorde det faktiskt 

I: Men om man säger i och med din bekant där så kom du ändå relativt snabbt in på att den Dell dator att det var lämpligt, efter det att du liksom 
hade tagit de här första kontakterna med honom och ni hade diskuterat det här med att en Dell datorn antagligen skulle vara lämplig för dig. 
Slutade du titta om man säger så, slutade du söka, titta på annonser, ah började du förbereda dig på ett Dell köp eller…? 

R: Visst var man inte lika aktiv, men kom det liksom hem annonser som från El Giganten så tittade man ju lite, fanns det något nytt liksom. 
 
I: Men man kan med andra ord säga att du sökte inte så aktivt längre då, utan det var mer så att du lyssnade.. 
 
R: ah, jo det var nog lite av en dödperiod där, det var ju nästan att man hade bestämt sig att jo den är ju snygg o så här men det blev ju liksom att 
man bara gick och väntade på ingenting och sen till slut så köpte man då bara liksom.. 
 
I: Under den här tiden du väntade, du beskriv att du titta på El Giganten och sådana grejer.. 

R: ah, annonser o sånt..  nä jag vet egentligen inte varför jag kollade… se om det var någon som hade någon ny modell som hade kommit ut, eller 
bra pris på en som jag hade tittat på innan jag bestämde mig för en Dell, lite sådana saker.. 
 
I: Så sammanfattningsvis du är nöjd med ditt köp helt enkelt. 

R: mm jo det är jaa 

I: Både vad som gäller funktionalitet, design. Har du fått mycket komplimanger om att den är snygg och så också. 

R: Nja, det är ganska inte så många som har lagt märke till att jag köpt en dator för första liksom, man tänker kanske liksom inte på det så när 
man tittar in i ett grupprum, men jo de som vet om det har ju sagt att den verkar fin o så, fast det är ju inte det viktigaste att alla andra tycker det, 
huvudsaken är ju att jag själv tycker att den är fin. 

Intervju 5 

I: Var du både köpare, betalare, användare? 

R: Ja jag har gjort alltihopa. 

I: Datadjungeln är ju stor och till viss del mycket avancerad, hurdana var dina kunskaper om den? 

R: Inga, eller jag visste vad jag ville att datorn skulle kunna göra. 

I: Var det självklart vilket märke eller modell du skulle köpa? 

R: Märket på datorn tyckte jag nog inte spelade någon roll utan det var snarare var den klarade av. Okej processor visste jag lite om åtminstone 
att jag behövde lite större processor för att behandla bilder och så. 

___________________________________________________________________________ 

I: Vi vill att du tänker dig tillbaka då ditt första behov av en dator uppstod.…När var det du köpte datorn? 

R: Det var i slutet av sommaren någon gång. Vet inte exakt. 

I: När började du leta efter en? 

R: I början av sommaren var det. Egentligen behövde jag ingen dator eftersom det finns i skolan, men det är ju skönt med en egen så man kan 
sitta i lugn och ro.  

I: Om du tänker dig att det är början av sommaren igen och du börjar leta efter en dator, vad var det för dator du tänkte dig då? Kan du beskriva 
vad du hade för föreställning om din kommande bärbara dator? 
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R: Först skulle den vara bärbar, sen ville jag att den skulle se lite rolig ut, för de ser inte så roliga ut. Jag ville kunna sitta och leka med datorn i 
program som Illustrator, Indesign osv, de vill jag lära mig. Skriva på den såklart. 

I: Hade du någon tanke kring pris. 

R: Jag skulle inte betala mer än 11 000 – 12 000kr. 

I: Du såg dig alltså en dator kring 11-12 000, bärbar och lite rolig, Rolig vad är roligt? 

R: Egentligen ville jag ha en Mac, det är roligt, den får ju gärna vara rosa. 

I: Allra helst hade du alltså velat köpa en mac? 

R: Helst en Mac till utseendet, oj vilka svåra frågor? Jag visste inte riktigt vad jag ville ha. 

I: Du hade alltså en lite suddig bild, men du hade begrepp om priset i alla fall. Priset du föreställde dig, vad grundade du det på? 

R: Priset tänkte jag att man kan ju köpa för 5 000 – 6000 kr men då är risken att jag blir arg på den för att den är trött, och då vill jag ha en ny 
igen. Då är det bättre att köpa en som klarar av lite mer på en gång. 

I: Priset var alltså en liten garanti för att den skulle klara de funktionella kraven för dig då? 

R: Ja det kan man säga. 

I: Vad var det du absolut inte ville ha på datorn? 

R: Utseendemässigt? 

I: Allting, utseende, funktioner med mera. 

R: Absolut inte svart, det är jättetråkigt, absolut inte trött och hacka, det var nog inte så mycket mer. Egentligen om man pratar om 
funktionskravet kan man säga att det var ett minsta nivåkrav, inte hacka, jag visste inte riktigt vad den behövde klara av, jag visste bara vad jag 
behövde använda den till. Den var tvungen att orka det. 

I: Hur visste du vad du skulle ha för att den skulle orka? 

R: Det frågade jag mig runt om. 

I: Vem? 

R: En bekant till mina föräldrar och sen frågade jag datorhandlare. 

I: Ok 

R: De sa olika allihopa. 

I: Kan du beskriva vad de sa? 

R: En del sa att man behövde jättestora datorer men det höll jag inte med om, att man var tvungen att ha det absolut värsta, de fattade nog inte 
riktigt vad jag ville ha. En del sa att man skulle ha en stor processor och någon att man skulle ha en som jobbade från två håll, fattar ni? 

I: Ja, mm, dual.. 

R: Det skulle stå 512 X 2. Det pratade dem om.  

I: Om du tänker på minsta nivå kravet på funktion, hur var de kraven på design och pris, var de mer skiftande eller? 

R: Nä, det var mer skiftande, det var viktigare att det var en bra dator funktionsmässigt än att den var snygg. 

I: Ok, Den informationen du fick, då de pratade om processorer. Hur gick du vidare sen med den informationen, du visste att det här behöver jag, 
hur gjorde du sen? 

R: Jag kikade vidare efter priser och erbjudanden. Jag ville ju ha det så billigt som möjligt, kommer man under den så är det ju bara bra. 

I: Om du kollar på modellen här, från behov till köpet, först pratade vi om föreställningen och sen följer vi nu vägen framåt. Förändringar sker då 
du lär dig mer, kan du beskriva hur du upplevt om du gjort det att det blivit en förändring? Att den blir mer lik nånting som fanns på marknaden? 

R: Tja du, om man säger informationen jag fick av säljarna, jag lyssnade bara på dem som är trevliga eftersom jag ändå inte riktigt förstod var jag 
behövde. 

I: Känner du att din omgivning påverkat ditt köp? 

R: Inte försäljarna utan mer mina föräldrars bekant, annars var det jag själv som bestämde. 

I: Hade du med dig frågor till den här bekante? 

R: När jag pratade med henne fick hon avgöra om det jag hade tagit reda på och värdera om det lät bra? Hon hjälpte mig att se vad som är bra och 
dåligt, eftersom de andra vill ju bara sälja. 

I: Hur har din första föreställning blivit produkter under köpets gång? 

R: Jag tittade bara på de som var gråa, jag hade fått för mig att HP var något bättre av någon anledning, men vad jag fått det ifrån vet jag faktiskt 
inte.  

I: Känner du någon som har HP? 

R: Ja pappa har en HP, den har jag alltid använt och den funkar bra. Kanske jag sorterade lite där för jag ville ha en sån, de känns ju pålitliga, ja 
några som man kan lita på. Jag ville ju helst ha en sån. Medan någonting som heter typ Toshiba, det känns inte, nä usch det känns inte bra. ”Kina-
shit”. 
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I: Hur gjorde du för att kolla vad som fanns? Kollade du på hela marknaden? 

R: Jag vill inte köpa en dator som jag inte tagit på, alltså inte beställa en dator över Internet så det kunde jag ju sortera bort direkt. Då åkte jag upp 
till A6 och gick runt där och bestämde mig för att idag ska jag köpa en dator, och gick runt och det var faktiskt inte så många som stämde överens 
med det jag ville ha. Det var alltid nånting som fattades. Jag hade bestämt att jag skulle ha det, det, och det. Och så bara sorterade jag bara bort, 
sen hittade jag en dator och åkte hem, den biten var jättelätt. 

I: Ok ditt urval var att du ville se och ta på den på riktigt, genom det strök du hela Internets utbud? 

R: Ja. 

I: Då blev du begränsad av affärens utbud?  

R: Det känns bättre att köpa från typ Siba för då kan jag lämna tillbaka den dit om något krånglar, det är ju jobbigt att skicka. 

I: Det kändes som ett säkert köp då? 

R: Ja såklart. 

I: Hur tänkte du kring att det ofta finns möjlighet att hitta produkter lite billigare på Internet? 

R: Så stor skillnad är det väl inte? Det kändes inte så viktigt, ska jag köpa en dator lägger jag hellre de pengarna än om de kommer en låda på 
posten som jag blir jätteonöjd med. 

I: Nu ska vi se, pappa var din referenspunkt för vad som var pålitligt och bra, Mac var referenspunkten till vad som var lite ”roligt” men priset var 
hittade du den referenspunkten? 

R: Genom annonser och erbjudande och sånt, reklamhäften, hört vad andra betalt för sina datorer. Som sagt jag hade ju ett takbelopp. 

I: Hur tänkte du med tanke på din omgivning som har bärbara datorer, kompisar och sånt, hade du någon nytta av dem? 

R: Nej det kan man inte säga. Det är inte så många som har koll på vad dem har. 

I: Om vi nu lämnar det som hänt innan och pratar om idag. Vad har du köpt? 

R: Jag vet knappt mer än att jag köpt en HP. 

I: Mer kring datorns egenskaper, blev den så rolig som du ville at den skulle vara? 

R: Nej, det var den ju inte, fast den fyller alla behov, och den var inte svart och inte ful.  

I: Behoven du hade klarar den galant då eller? 

R: Ja hittills. 

I: Så den är egentligen, din föreställning stämmer alltså ganska bra överens med vad du har idag? Du använde inte nätet för att få någon 
övergripande blick? 

R: Jo jag läste om de olika datorerna på nätet, men jag handlade ju liksom inte där. 

I: Kan du beskriva vad du gjorde på nätet? 

R: Jag gick in på de olika märkenas hemsidor, och de som säljer och om olika datorer och vad som fanns eftersom jag inte visste. Jag läste på om 
olika modeller och vad som skiljer mellan de olika modellerna och märkena. 

I: Informationen som du tog till dig på nätet, hur använde du den? 

R: Den litade jag på men jag kan ju inte fråga på nätet vad jag behöver, utan där funkar det ju tvärtom. Det som står där litar jag ju på att det finns 
i lådan. 

I: Lyckades du reda ut de olika tekniska termerna genom att läsa på Internet? 

R: Ja det fattar man ju efter ett tag. Man ser ju hur högt olika modeller har på olika saker. Man ser ju skillnaderna. Högre siffror = bättre = dyrare. 

I: Hur känner du angående att det kommer nya modeller hela tiden?  

R: Jag tror inte man kan köpa en dator för framtiden, utan en man är nöjd med. Jag ville bara att den skulle klara det jag behöver så jag slipper 
köpa en ny dator efter någon månad. Det var mer så jag tänkte. Utvecklingen måste ha något stopp, det går ju inte lika fort nu som innan. 

I: Var det nånting i datorn som du köpte som du fick med som du inte hade en tanke på från början? 

R: Inte som jag vet om nu, nä. 

I: Tänk tillbaka på dagen då du var på A6 och köpte datorn var det något specialpris just den dagen eller någonting?  

R: Nä det var bara en dag som jag skulle köpa på. 

I: Var du själv? 

R: Nej min pappa var faktiskt med när jag skulle köpa datorn. 

I: Varför hade du med honom då? 

R: I och för sig fyllde han ingen större funktion utan bara att det är betryggande när man köper något dyrt, inte för att han förstod särskilt mycket. 
Någon som sa att det verkade vara ett bra köp. 

I: Om vi tänker på Mac:en du nämnde innan?  

R: Vi jobbade med Mac på gymnasiet och då tyckte jag att det var smidigt, men här på skolan är ju allt annat på PC och då kände jag inte att.. 
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I: Så du valde inte bort pga prestanda eller något annat? 

R: Nej, annars hade jag nog faktiskt köpt en Mac. De är ju väldigt fina. 

I: Du ville ha en liten och nätt dator? 

R: Ja allra helst en ”jätteliten”, men de blir ju dyrare och sen vill man ju inte titta på en sån liten skärm så mycket. En bärbar dator hur stor kan 
den vara? 

I: Du sa att små datorer var dyrare, hur visste du det? 

R: Det var när jag gick runt och kikade. Alltså inte mindre utan när de är mindre men klarar av lika mycket blir de väl dyrare. 

I: Du var inte beredd att kompromissa att ha en liten dator och få något sämre prestanda? 

R: Nej det är ju inte så stor skillnad. Såklart det är ju smidigt att ha en ”jätteliten” men jag tycker inte det är värt så mycket pengar. Jag skulle 
aldrig köpa dator på Onoff för de är opålitliga, och El-giganten känns luriga att köpa något dyrare på för de säljer ju de mesta. Likadant med PC-
city, därför köpte jag min dator på Siba, haha. Nä men de har varit med länge, de luras säkert lika mycket de, haha. 

I: Känner du någon som varit missnöjd i någon av affärerna? 

R: Nej det är mitt eget? 

I: Var köpte din pappa sin HP? 

R: på Office men de var så tråkiga, de var mycket roligare på Siba. 

I: Tack för det här. 

 

Intervju 6 

I: Hur du har resonerat från behovet uppstod tills du köpte en bärbar dator, inte ute efter att se om du gjort ett bra köp eller något sånt. 

R: Ok 

I: Är det du som haft rollerna köpare, betalare och användare? 

R: Ja det är det? 

I: Hur var din kunskapsnivå om datorer? 

R: I allmänhet? 

I: Ja 

R: Jag kände mig hyfsat erfaren som datoranvändare. 

I: Hur väl bevandrad var du kring datorns olika delar, med processorer, internminnen, grafikkort osv? 

R: Jag förstår delvis. 

I: Innan du bestämde dig för att köpa datorn kollade du på olika modeller? 

R: Ja på sätt och vis men jag visste att jag ville ha en Mac. 

I: Men sen var det inte självklart vilken mac modell? 

R: Nej. 

 

I: Om du nu försöker ignorera den datorn du har idag, och tänker tillbaka på tiden då behovet uppstod, hur började du tänka på en dator? 
Funktioner design pris, resonera gärna. 

R: Det som var viktigt för mig var….ph…det skulle var enkelt att jobba på den, användarvänlig, och självklart vill man ha en snygg dator. 

I: Angående pris, hade du något max tak eller minimikrav. 

R: Minst 10 000 eftersom jag ville ha en Mac. 

I: Hur resonerade du kring datorns funktioner? Hade du någon minsta nivå på kraven eller hur tänkte du? 

R: Jag visste att man behöver minst 1 gig ram, för den kräver rätt mycket om man vill redigera i photoshop och skaplig hårddisk så man kan ha 
musik på den. 

I: Skulle du ha det bästa eller? 

R: Lite lagom, lite svenskt. Det som var jättestort var jätte dyrt, både billigt och lagom. 

I: Samma angående designen, var den lika viktig? 

R: Absolut design var, mycket viktig. 

I: Du tycker att den är väldigt snygg, hur tror du att du fått den uppfattningen? 

R: Jag tycker den är estetiskt väldigt rätt. Snygg ja alltså 

I: Jämför du med PC då? 
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R: Ja. 

I: Vad var det du absolut inte skulle kunna köpa? 

R: Absolut inte en svart tråkig Compaq 

I: Vad associerar du till det? 

R: Tråkig lite långsam dator med Windows, det är det som är problemet. 

I: Här har vi en modell, en sk köpprocess från behov till att man köper. Här kan du följa från behov till köp. När du söker en dator letar du efter 
information vilket eventuellt gör att du vill ha en annan dator. 

R:Jag har en kompis som har en vit Macbook, jag har provat den och han har berättat om allt bra med den. 

I: Du har varit PC-användare innan eller? 

R: Ja men jag har alltid gillat Mac tidigare i skolan och så. Men alltid tyckt att de varit för dyra, men nu tyckte jag att det var värt det. 

I: Din föreställning var alltså att du ville ha en mac? Vad gjorde du sen? 

R: Jag har varit inne i ett par Apple-store, och på hemsidan kollat på bilder och prestanda och så. Och sidor runt omkring, typ prisjakt och kollat 
på personliga betyg, omdömen och stjärnor. 

I: Vad tycker du om den informationen?  

R: Jag tycker det är viktigt med personliga alltså typ som jämförelsesajter för de ger en väldigt bra bild av hur produkterna fungerar i 
verkligheten, säljare säger ju nästan bara det bästa. 

I: Ja, Din kompis dator där, har ni diskuterat datorer och konvertering från PC till Mac? 

R: Ja han har berättat hur mycket bättre allt är och det har jag ju också märkt när jag testade hans dator och så. Med tiden har jag verkligen velat 
ha Mac. 

I: Ok, så du har alltså varit i appelstore, nätet och jämförelsesajt. Efter du fått en lite större uppfattning av vad du behövde och vad som fanns vad 
gjorde du då?  

R: För det första var det priset jag hade inte råd med mac book pro den kostar ju ca 17 000kr, den vita var ju jävligt snygg det fanns ju en svart 
också….men jag ville ha en vit….ser fräscht ut. 

I: Ok så priset var väldigt viktigt då, prestandan och designen jämfört med mac book pro. 

R: Jag behövde inte de bättre funktionerna/prestandan, ska ju mest ha den till skolarbeten och så.  

I: Kravet var alltså här en minsta nivå? 

R: Nej exakt för det lönar sig inte för mig eftersom jag inte behöver det. 

I: Har du många i klassen som kör Mac, fler har PC eftersom de är billigare. 

R: Ja. 

I: Det känns bra att gå med en Mac under armen eller? 

R: Ja det gör det ju, det är ju lite status. Hehehhe 

I: Om du tänker på varumärket Mac. 

R: Otroligt starkt 

I: Du är villig att förknippas med det? 

R: Ja verkligen. 

I: Finns det något PC-varumärke som du skulle kunna jämföra med Mac? 

R: HP i så fall. Är det ju. Det har börjat göra bra datorer. Hp har skapat en lite bättre bild av sig än de andra tillverkarna. Och Dell är ju dyrare 
fast de är inte bättre och inte snyggare. 

I: Varumärket spelar alltså stor roll? 

R: Absolut. 

I: Du hade ju vissa prestandakrav, men du uttryckte dem lite luddigt (lagom) kan det vara så att varumärket Mac gör att du inte är så orolig kring 
prestandan? 

R: Ja, jag vet ju att det är grymt användarvänliga för musik, filmredigering och så. Jag behövde ju inte det. 

I: Men det är ändå grupper som du gärna förknippas med? 

R: Ja det är klart. Men hade ju klarat mig utan. 

I: Hur tänkte du angående att det ofta kommer nya datorer. 

R: Jag vill ju vara med i tiden, 

I: Hur visste du att det var det senaste du köpte.  

R: Jag har märkt det bara, man följer ju med lite sådär? 
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I: Vart följer du med? 

R: Man läser ju lite nyheter och så att de säljer himla bra på universitet i USA, 90 % köper Mac istället för PC. 

I: Hade du kanske koll på om det skulle komma en ny modell snart? 

R: Ett nytt operativsystem kommer snart. Och det är lockande för det verkar riktigt bra.  

I: Men du väntade inte en stund för att få senaste modellen? 

R: Jag fick reda på att det kom en ny processor och då väntade jag två veckor att beställa så jag fick den senaste. 

I: Det var ju smart. Hur fick du reda på det?  

R: Min kompis, han har väldig koll på det, och hjälpt mig mycket, han är en stor källa tillinformationen. 

I: Så ni har mycket kontakt då? 

R: Ja absolut. 

I: Om vi kollar på datorn du beställt, är det samma dator som du tänkte från början? 

R: Nej det är en förbättring, förväntningarna har ökat ännu mer. Eftersom jag fått veta att den ska funka så bra så har bilden ändrats ännu  mer 
positivt. 

I: Var köpte du den? 

R: Från Apple-store på nätet. 

I: Din förställning matchade verkligheten på Apple-store då alltså? 

R: Ja det kan man säga. 

I: Tack så mycket. 

Intervju 7 

R: Under ditt köp, har du haft rollerna användare betalare och köpare 

I: ja, ja det är jag 

R: ok, dator marknaden är ju en ganska stor marknad med alternativa produkter med tekniska detaljer etc. Hur väl kände du dig insatt i den 
världen? 

I: Väldigt dåligt,  
 
R: Kan du berätta ungefär vad du visst… 

I: asså jag visst på ett ungefär vad jag vad jag ville ha, en hyfsat stor med rejält RAM-minne, kunna ha den o spara grejer på o sånt 

R: Ok så du kände till RAM-minne och du visst ungefär vad du skulle behöva? 

I: ah. Eller lite så där mittemellan 

R: När nu det här behovet uppstod av att du skulle köpa en bärbar dator visste du direkt då vilken modell som du skulle köpa? Eller har du liksom 
letat dig fram.. 

I: Nä de visste jag inte, jag gick och frågade massa vad de hade och tyckte o så 

I: Nu ska vi göra en liten tidresa här hade vi tänkt och vi vill att du tänker dig tillbaka till den tiden då du hade insett ditt behov och verkligen 
aktivt började tänka att jag ska köpa en bärbar dator, kan du beskriva lite vad det var för situation o lite så? 

R: Jag har väll tänkt att jag ville ha en dator, men det var nog främst när jag skrev uppsats förra året som jag, för då hade inte jag någon dator, o 
då tänkte jag shit! Det är tur att hon jag skriver med hade en dator. 

I: Var då som du liksom började leta själv efter dator, asså du säger att du hade velat ha det innan, men var det då som du faktiskt började leta 
efter en dator?  

R: Det var nog på sommarlovet jag tänkte att då kan jag ta alla mina jobbpengar och köpa en dator. Då började jag aktivt att leta. 

I: Ok, om du tänker dig tillbaka till den tiden nu och din önskan, kan du beskriva din föreställning om vad du ville ha? Hur föreställde du dig att 
den skulle se ut och dom bitarna, och försök koppla bort den dator som du har köpt nu. 

R: Jag hade väll tänkt mig en dator där man öppnar upp skärmen och så är den så där snygg, jag vet inte vad det heter eller vad det är får något, 
den ser så där proffsig ut när man öppnar upp den, en sådan hade jag nog tänkt mig.. hmm 

I: vad hade du för föreställningar om pris? 

R: kanske.. öö ja, jag vet inte riktigt men jag kanske la mig så där mellan 10 – 15000kr. Det tänkte jag det kostar det väll typ, sen hade jag lite 
dålig koll, men så tänkte jag nog tror jag. 

I: Hade någon bild om design, storlek – ah lite hur den skulle se ut mer? 

R: Nä det var mer när det började fråga sådär när jag skulle köpa o de frågade om jag skulle bära på den mycket, är det viktigt att den är tung eller 
lätt. Men jag tänkte nog inte så innan.. det var mer funktionen liksom att kunna sitta hemma och skriva och göra saker som jag behöver göra och 
inte behöva gå till skolan då varje gång. 

I: När du beskriver funktion här nu, vad ville du liksom kunna göra kan du beskriva det? 
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R: Jag tänkte en sån där skit bra dator som gjorde att jag kunde göra allt på, sånt där som jag inte fattar, men så blev det ju inte riktigt, nä men 
asså jag tänkte ju ha den mest till skolan egentligen. Och så klart musik o sånt på den, men det är klart det är ju inget datorn hade från början på 
sig. 

I: Ok, då vet att den skulle gärna se lite snygg och proffsig ut, ligga ungefär mellan 10 000 – 15 000kr och helst vara så bra som möjligt. 

R: det var lite mer att jag trodde om jag skaffade mig en egen dator så skulle jag helt plötsligt förstå allt sånt där med hur man laddar ner musik o 
sånt.. 

I: om du nu tänker lite på de här kraven som du föreställde dig, tror du att funktion tex – den ska minst klara av det här eller gärna som mycket 
som möjligt.. 
 
R: Nä men jag tänkte nog mest att, nä jag behöver inte den mest avancerade för jag själv är ingen avancerad användare men ändå att jag ska 
aldrig känna mig begränsad av att datorn har begränsningar liksom. 

I: Datorns begränsningar skulle inte vara större än dina med andra ord 

R: ah, just precis! 

I: Ok. Om vi tänker tvärt om lite nu vad ville du absolut inte ha för dator.. 

R: Jag ville inte ha en rosa dator.. öhh 
 
I: varför var det viktigt att datorn inte skulle vara rosa? 

R: Jag vet inte, det kändes inte riktigt jag, att gå runt med något rosa, nä jag har inga rosa tofflor heller liksom.. 
 
I: Hade du sett denna typ av dator någonstans som gjorde att du inte ville ha en sådan? 

R: nä vet inte kanske just leagaly blond, men kanske någon dålig film man har sett någon gång.. 

I: Hade du några andra tankar när det gäller hur den såg ut just vad du inte ville ha? Var tankarna på det du inte ville ha mer relaterade till vad du 
inte ville ha tror du? 

R: ah.. jo ja, fast jag tänkte att jag inte vill ha en såndär med för lite RAM-minne.. i och för sig MAC. Nä det tänkte jag nog aldrig på 
överhuvudtaget, det hade jag så dålig kunskap om så det ville jag inte ha, men det är nog något jag tänker mer nu.. 
 
I: ok men det var viktigt att den inte skulle hacka och vara slö liksom. 

I: Det vi har undersökt nu är att vi ville veta lite hur din föreställning såg ut här i början, det vi nu är lite nyfikna på att få veta är vad du tror i din 
omgivning, information du tagit del av och sådana grejer, skulle ha kunnat forma din föreställning? Tex hon som du skrev uppsats med, hade hon 
någon inverkan? Liknade din tanke något som hon hade kanske? 

R: Ah.. det var kanske lite på hennes dator som jag kände att jag inte ville ha, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var så här krångligt när man 
skulle göra vissa saker. Jag inte sätta ord på precis vad det var… 

I: ok, men det var erfarenhet då egentligen av någon från din nära omgivning då skulle man kunna sammanfatta det 

R: Sen är vi ju inte sådär jättemånga som har haft dator utan det är mer nu senaste året som folk har gått och köpt, så jag vill väll inte påstå att jag 
testat sådär jättemycket.  

I: ok så efter att du fått denna bild, lite över vad du ville och inte ville ha, hur gick du vidare då? Sökte du någon mer information då? 

R: ah jo det gjorde jag, min bror har jag för mig att han är lite teknisk, så honom frågade jag vad han tyckte. Sen frågade jag de i klassen vad det 
hade för dator, de har ju alla möjliga modeller. Då frågade jag nog mest efter märken, vad är en bra dator? Sen började jag nog ringa lite tror jag, 
vad olika hade att erbjuda. Eller nä jag måste ha letat på Internet innan jag började ringa 

I: När du pratade nu med dina vänner om olika märken, var kommer du ihåg vad de sa? 

R: Vissa sa att jag inte skulle köpa Dell medan andra sa att en Dell det ska du ha, men alla var väll mer eller mindre för sina egna märken. 

I: Men efterssom männiksor både talde gott och ont om Dell, hur resonerade du där egentligen, vad kom du fram till om Dell? Vad fick du för 
bild utav Dell? 

R: Jag köpte ju en Dell dator sen, så det var nog en ganska bra bild. 

I: Så man kan säga att de som pratade gott om Dell vann över dem som pratade illa? 

R: Men det var nog mer som så att det vi diskuterade var egentligen inte själva datorn utan de hade mer haft otur med just den datorn, det var nog 
egentligen inget fel som Dell hade gjort. Jag tror mer att de prata om att Dell det är ju värde löst för då kan du ju inte gå till dem o får hjälp när 
du.. det var nog mer så det var. Och när man tar reda på det så är det absolut inte så – de kommer ju på ett kitt om man skulle behöva det liksom. 
Mer än exempelvis vad det verkar göra på Siba, där vet man ju om man har en mobiltelefon som gått sönder så är det ju helt värdelöst att försöka 
få hjälp hos dom. För när jag sökte information så fick jag ju reda på att Dell jobbar jätte mycket med service och att man ska vara nöjd efteråt 
och att det är en av deras stenar liksom. 

I mmm.. du sökte information då, vart sökte du den informationen om Dell? 

R: På Internet började jag, sen eftersom jag inte förstod alla beteckningar och alla siffror sådär, då ringde jag till dem för att prata med någon 
istället. 

I: ok så om du såg något om en processor tex, ringde du direkt då eller pratade du med någon? 

R: Nä då pratade jag med andra innan jag ringde 

I: så att du hade lite mer kött på benen innan du ringde 
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R: ja.. 

I: Kände du nu, under processen, att din kunskap blev bättre och bättre, om du pratar om siffror här tex och processorer och sådana grejer 

R: asså nä, jag har glömt bort det nu, jag vet att jag har en dator med ett schysst RAM-minne på men jag har ingen aning om, om vad det är. 

I: Hur kom du fram till att de här siffrorna är tillräckliga för mina behov? 

R: alltså det var mer att jag förklarade mitt behov och vad jag hade för krav på datorn. Och då som dom, ok då ska du ha en sådan här. O då sa jag 
Ok, då kör vi på det.. 

I: Kommer du ihåg hur du beskrev dina behov och vad du ville ha? 

R: nja.. asså om man lägger in en massa grejer på den ska den inte bli slö och dan och sen just om man lägger in photoshop och indesign så ska 
det inte vara något problem. 

I: ok, så nu började alltså en Dell ta form här i din föreställning, hur tror du att det var, låg det många märken här då samtidigt och svävade. Eller 
hur kom du just in på Dell? Var det att folk pratade om Dell? Kort o gott – hade du några favoritmärken eller absolut inte dom, hur tänkte du? 

R: ah jag var nog lite så.. att jag ändå var ute efter något slags märke som jag kände till. Menar man kan ju typ köpa dator på claes olsson men det 
kände jag, nää! Inget alternativ. Men sen att jag blev lite favorit av Dell var när jag var o pratade med dem på Siba. Alltså de kan egentligen 
väldigt lite om väldigt mycket, så jag kände inte att jag blev riktigt trygg, jag som då inte kunde så mycket, de kunde inte förklara för mig så att 
jag kände att det här får jag koll på 

I: Hur förklarade dom då som du tyckte det? 

R: nä men de stod mer och läste på den där lappen – ja men den har ju den här bla bla bla – men när de hade gått därifrån så kunde jag ju läsa det 
själv ungefär. Och sen försökte man ställa någon mer förklarande fråga men då fick man liksom ungefär ett liknande svar. 

I: Kan man säga att du kände inte riktigt kunskap eller gemensamma referenser som du hade, om man säger du hade ju önskemål om att kunna 
använda photoshop tex 
 
R:  Ja jag vet inte om jag just nämde just dom bitarna, men de gav inte alls ett sådant förtroende, eller så att jag kände att jag kunde lita på datorn, 
de kunde inte tala dator språk till mig. 

I: ok.. du kunde inte tänka dig att köpa en dator på tex clas olsson och det skulle vara ett märke som du kände till, kunde du tänka dig att lägga 
extra pengar, eller vad var det viktiga med just varumärket i det fallet tror du? 

R: Allstå mycket min egna föreställning om tryggheten och framförallt att jag skulle kunna få hjälp, Jag är nog lite bekväm sådär, går det åt 
skogen vill jag nog gärna ha hjälp istället för att sitta i tre timmar och lösa det själv. Och där har jag erfarenhet av andra tekniksa prylar som man 
har köpt på siba eller nått sånt, nä jag tycker inte att det är bra, det är väldigt komplicerat och tjurigt o så. 

I: Ok, så nu vet vi, du ville ha en Dell, du ville inte köpa den på Siba. Så då har du alltså ringt till Dell och pratat med dom beskrivit dina behov 
lite och då fått en förklaring? 

R: Det var nog såhär att när jag ringde, så var jag inne på det där studentkortet och då hade de ett erbjudande där, och sen så ringde jag dit och då 
kände han inte till det där, men då var han verkligen sådär att – det där ska vi nog kunna lösa till ett schysst pris ändå, du vet – då går man ju på 
det! Hehe Då hade jag varit och letat på deras hemsida tidigare men när jag då såg det erbjudandet och sen inte riktigt förstod allt om vad som 
ingick i den där då ringde jag till dom 

I: Ok.. så då ringde du till Dell och fick veta att du skulle kunna fixa ett bra pris o den biten… 

R:  Sen var han rätt schysst sådär liksom, man får ju köpa till Officepaketet och sånt, men då sa han att det behöver du inte göra, har du någon 
annan som har det så kan du ju lägga in deras. Så det kändes inte som att det bara var det här säljandet 

I: ok.. så han tänkte lite på dig som var student o så 

R: ja.. och att jag kunde få ner priset på det sättet 

I: Ok då har hade du ju kommit ganska långt här nu då, du hade fått bra kontakt med Dell. Var det just en specifik dator som du hade kollat på då 
i det erbjudandet. 

R: nja jo.. just för erbjudandets skull, men kan jag inte svara på om det var samma dator som jag köpte som var i erbjudandet 

I: Hur liksom kontrollerade du den datorn att den stämde överens med det du ville ha, hur utvärderade du den datorn? Hade du någon till hjälp att 
fråga om råd, kommer den här datorn att klara av det som jag vill 

R: ja de gjorde jag nog… då frågade jag en som jag jobbade med i somras som det kändes som han hade lite koll, jag litade väldigt mycket på det 
som den sa 

I: under den här tiden som du utvärderade det som Dell hade att erbjuda, hur såg du då på andra informationskanaler, annonser o så, var du extra 
uppmärksam på reklam om datorer i det skedet? 

R: Ja de var jag nog, samtidigt åter igen att jag inte riktigt förstod allt det som stod i dem – Ah! Det här var billigt men vad får jag för det liksom.. 
Så samtidigt som jag tittade på dem så var det inte så att jag tog det till mig tror jag 

I: Så det var inget som du egentligen kände att du hade nytta av för att kunna jämföra 

R: Nä det kan man nog inte säga.. 

I: tänkte på det här, det dåliga bemötandet som du kände på Siba och du sa att du hade haft erfarenhet, är det just Siba eller… 

R: Nä det är liksom Elgiganten.. de stora kedjorna 
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I: Var du och kollade på datorerna på alla kedjorna eller 
 
R: se, på A6 är det Siba och El giganten som, ah där var jaa 

I: Ok. Så då var du där och kände o tog på dem o lite så eller 

R: jah, jo! de var jag 

I: vad tror du, kändes det som en viktig referenspunkt för sen när du gick in på nätet.. 

R: jaa, kanske.. eller vet inte!? 

I: Det är klart nu säljer de ju inte några Dell i de affärerna, hur kände du med det? Hade du sett en Dell innan? 

R: Ja de hade jag, fast det var inte så att jag hade undersökt den, utan när jag bestämde mig att nu ska jag tusan köpa en dator då var det på 
sommarlovet så då var det liksom. Då hade jag nog pratat om det månader innan liksom.. 

I: Va utseendet viktigt då sen när du valde dator? 

R: näää… inte specielt 

I: Hade du ett antal olika alternativ sen som du valde mellan på Dell sen eller? 

R: Nä utan jag berättade ju då mina behov o så, och då så sa han att en sån här dator, och så frågade han lite mer om vad jag tyckte var viktigt och 
inte så viktigt o så. O då sa han att – då ska du ha den här datorn, och jag bara OK! 

I: Då beställde du på samtalet eller? 

R: jaa.. eller andra inte första samtalet 

I: Vad gjorde du emellan de samtalen, pratade du med någon då eller? 

R: ja, då hörde jag mig lite för igen.. 

I: Sen när du ringde tillbaka fick du prata med samma kille då?  

R: ah, jag hade fått ett nummer som gick till samma person 

I: Vad var det du kände att du var tvungen att prata om emellan de där två samtalen? 

R: Då kontrollerade jag nog lite uppgifterna där som han hade gett mig, och då sa dom att visst det stämmer typ. Och sen var jag ju tvungen att 
fixa fram de här pengarna så jag kunde betala. För ska man köpa dator där så får man betala den direkt där på telefonen om man inte vill ha på 
faktura tror jag, så då skötte jag det också innan jag ringde tillbaka 

I: Så då hade du alltså matchat din föreställning så att säga mot någonting som fanns i verkligheten. Och då kommer vi ju tillbaka dit vi faktiskt är 
nu och den dator som du nu köpte. Det vi undrar nu är från din första bild som du hade i starten här, skillde den sig mycket eller blev det bättre än 
vad du trodde? 
 
R: Det var inte en sån där schysst skärm som jag hade föreställt mig att den skulle ha, det var ju en liten besvikelse först. Sen var den nog lite 
mindre än vad jag hade tänkt mig också. Och det var nog rätt bra faktiskt.  

I: De här grejerna var det när du såg den som du blev förvånad eller något du valde under tiden innan ditt köp? 

R: nä.. jag tror nog att jag glömde bort det lite grann, och sen hade jag nog den föreställning lite undermedvetet att min dator som kommer nu här 
kommer att se ut så här. Och sen när jag öppnade paketet så – hmmm det här var ju synd! Den var ju inte väldigt mycket mindre men det var ju 
ändå så att jag tänkte på det att den var liten. 

I: men du är nöjd med den och känner att den klarar av det som du ville att den skulle klara av och så? 

R: ja, den funkade bra.. 

I: hamlade priset mellan det som du hade föreställt dig i början? 

R: ja, jo det gjorde den.. jag valde ju bort Officepaketet 

I: priset lite och dina prioriteringar gällande funktion design etc, tyckte du att priset var bra i förhållande till det som du fick? 

R: ja det tycker jag nog. Dels därför att jag valde bort ganska väsentliga saker som Officepaketet.. sen priset man inbillar sig lite med kvalité, jag 
valde ju inte det billigaste och inte det dyraste.. 

I: så du hade allstå egentligen en upplevd bild av att om du betalde ungefär det priset så visste du ungefär vad du skulle få? 

R: ja lite omedvetet sådär.. 
 
I: inget som du kan reflektera lite kring varför du har den uppfattningen.. att en billig dator inte skulle uppfylla din krav 

R: nä men asså, de gör ju reklam för sig också, och visst känner man till ett märke har jag bättre uppfattning om dom jämfört med något som jag 
inte skulle känna till, som exempelvis en dator från Clas Olsson.. 

I: Ok.. men sammanfattningsvis kan man säga att de källor som du använt för att matcha din föreställning till verkligheten har främst varit 
vänner, bekanta. Sen har du även sökt på Internet..  

R: ja det stämmer… 
 
I: Hur sökte du på Internet? Gjorde du några jämförelser.. skaffade du dig någon slags överblick över vad som fanns? 

R: Nä egentligen inte, asså jag kände ju att jag kan för dåligt om det, så jag visste nog inte riktigt vad det var för något som jag skulle jämföra.. 
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I: Men även om du kanske inte visste vad du skulle jämföra, just egenskaper o så, visst du tex vart på nätet som du kunde jämföra.. 

R: ja de hade jag nog, fast då hade jag ju varit tvungen att veta precis vad det är för något som skiljer, just eftersom man kan välja så mycket.. så 
det var ganska svårt 

I: Så du hade egentligen inga nytta av att kunna jämföra för du hade inte tillräckligt med kunskap om det som man kunde jämför med? 

R: ja jag hade nog struntat i det ändå för jag hade inte vetat att jag får med varenda detalj på en dator som jag kanske får på en annan och då blir 
det ju jättestor skillnad, även fast skillnad i pris, eller kanske inte så stor skillnad i pris fast egentligen jätte stor skillnad i den verkliga datorn 
eftersom jag säkert lämnat en massa detaljer… 
 
Intervju 8 

I: Det här är en mycket förenklad bild av köpprocessen man går genom när man köper något. Från att ett behov uppstår tills man köper något. Har 
du varit köpare, betalare och användare av datorn? 

R: Ja det är jag alla tre. 

I: Hur väl kunde du till olika typer av modeller och datorer och sånt i början? 

R: Jag la mycket av min tilltro till typ Pricerunner och prisjakt och sånt hur man värderat och kvalificerat produkter och så har jag en duktig bror 
och har själv alltid haft ett litet intresse sådär. 

I: Ok, så du visste tillräckligt mycket för att veta var du skulle leta och så? 

R: Ja jag visste vad jag behövde. 

I: Ok, hade du något bestämt märke du visste att du skulle köpa ifrån? 

R: Nej det var mer bara PC eller Mac, och så landande det på PC, och där var det inte så noga. 

I: Om du tänker tillbaka på tiden då du insåg att du ville ha en dator. 

R: Ok. 

I: Hur kom du på att du behövde en dator? 

R: Ja, från att jag började titta till dess att jag köpt dator tog det bara ett par dagar. När jag hade bestämt mig gjorde jag det. 

I: Hade du gått och tänkt på det innan eller? 

R: Ja det hade jag, hemma har vi fyra olika stationära datorer och när jag flyttade till Jkp hade jag ju ingen dator och då valde jag att köpa en 
bärbar dator, då ändrades behovet. 

I: Om du tänker tillbaka på den tiden utan at tämnka på din dator nu. Hur såg din första bild av datorn ut? 

R: Funktionerna tänkte jag att jag vill ha ok kapacitet för att se filmer, streama, kunna använda media-program och sen att ja egentligen.  

I: Tänkte du prestanda i siffror eller? 

R: Ja prestandan måste vara tillräcklig för det jag vill. 

I: Pris och sånt, vad hade du för föreställning om det? 

R: Mellan 8 och 12 tusen hade jag väl tänkt. 

I: Det trodde du skulle räcka till dina funktionella krav?’ 

R: Ja det trodde ja 

I: Hur har du fått den referensen 

R: På Internet, var inne på pricerunner och prisjakt, jag tittade på vad de hade för prestanda och funktioner och till vilket pris, och då kom jag 
fram till att den borde ligga där. 

I: Du sa att du jämförde men fanns det någon annan information, tex användarbetyg. 

R: De räknade jag lite som datorns kvalitet. 

I: Hur såg den ut? 

R: Ganska smidig eftersom jag vill ha med den i skolan och hem och hit och så. Skärmen skulle vara ganska stor eftersom jag ville ha 17” för att 
jag ville se filmer och så på den, en ok skärm. 

I: Vad var det du verkligen inte ville ha? 

R: En stationär. 

I: Bärbar då? 

R: Inte en tjock, tung dator. 

I: Färg och så? 

R: Mac har ju schystare design men jag tänkte mer på tillgänglighet, på service och så, det är smidigt med pc med programinstallationer och så 
eftersom jag har begränsad kunskap där. 

I: Ok. Här ser du hur forskarna säger att en köpprocess går till, från behov till ett köp. Det vi försöker identifiera är din förställning av det du ville 
köpa. 
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R: Vad som fick mig att få den bilden? 

I: Exakt. 

R: Jag ringde till en kusin och frågade vad han köpt för dator och om han var nöjd och  pratade jag med min bror. 

I: Hade du sett andras datorer också? 

R: Ja men vi hade inga bärbara hemma, utan de är min syrra och ja och vi är ju utflugna. 

I: Om vi ska sammanfatta, så ska det ligga mellan 8-10 tusen klara film o media-program, stor skärm o inte tjock o tung. Den bilden gör att det 
fortfarande finns rätt många modeller att titta på. 

I: Var det nu du kollade på Pricerunner för att se vilka modeller som stämde in på detta då eller? 

R: Ja jag sorterade upp vilka modeller som kunde vara intressanta för mig. Jag visste ju vad jag ville ha.  

I: Det var alltså ditt första steg eller? 

R: Jag pratade med min bror precis innan köpet. Och kollade på Net on  Net. Först kollade jag utbudet, och på närmare info beskrivning om varje 
dator i det prisintervallet. Jag kollade skärm och batteri-tid, storlek, tyngd, prestandan, processor, minne och lite sådär. 

I: Hur var det med andra medier eller kanaler. Reklam och sånt? 

R: Jag kan ha kollat i nått ”blädder” man fick hem. 

I: Mm 

R: Men inget jag kommer ihåg att jag påverkats av eller via tv:n heller. 

I: Det var inget du, ok, när du kolat på Pricerunner antar jag att det fanns ett litet mindre antal modeller som var intressanta? Vad hände sen? 

R: Jag, mm, det var nog då jag pratade med min kusin och han var nöjd med sitt köp, och den motsvarade mitt behov och priset kändes rimligt, så 
det var nog då jag bestämde mig. 

I: Att en liknande dator vore bra? 

R: Ja eller till och med en lika dan. 

I: Och den hade du sett och så? 

R: Ja men bara på Net on Nets hemsida, då blev den intressant. 

I: Men du hade inte känt på den innan och så? 

R: Nej. 

I: Ok. 

I: Men då var det så att du hade din bild och pratade med din kusin och sen kollade på Net on Net och sen fick du rätt bra match på vad du ville 
ha och vad som fanns och då köpte du den då? 

R: Ja. 

I: Nu lämnar vi den dåtiden och tänker på nutiden, skiljer sig köpet från din första föreställning, det du beskrev här i början, hade du omprioriterat 
något? 

R: Jag hade nog prioriterat ner prestandan som jag inte tänkte va så viktig som den faktiskt visade sig vara, då var det mest okunskap det berodde 
på. 

I: Vad var det du valde berodde det på priset.  

R: Jag var så dum att jag inte trodde att jag behövde bättre prestanda. Jag trodde inte det gjorde så stor skillnad. 

I: Ok 

I: Så du tyckte att det var en bra avvägning men den visade sig vara fel? 

R: Ja den visade sig vara fel helt enkelt. 

I: Design på datorn, vad det var du ville ha? 

R: Designen var ganska sekundär, den var ingen hög prioritet, jag tänkte mest på funktionen och att den skulle vara slimmad. Jag ville inte gå in i 
butiken och fråga utan ha klart för mig innan jag gick in vad jag ville ha. Jag visste vilken dator jag skulle köpa, jag ville inte fråga. 

I: Varför tänkte du så? 

R: Min kusin sa att butiksbiträdet kan vara lite o-objektivt kanske går på provision, hans intresse kanske inte ligger i mitt intresse.  

I: Detta vara alltså en Net on Net butik? 

R: Ja exakt. 

I: Var du inne i någon annan affär innan du köpte på Net on Net? 

R: Jag var inne på El-gigantens hemsida och på ”Picsmainia” för de har ju rätt bra priser. 

I: Var du inne på deras sidor efter du bestämt dig vilken modell du skulle köpa? 

R: Det minns jag faktiskt inte? 
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I: Ville du köpa i affär eller på nätet? 

R: Det kvittade, hade köpt min digitalkamera på picsmania och där var jag nöjd. Den dator jag köpte fanns nog inte på Picsmania, det bara föll sig 
så. 

I: Om vi går tillbaka till funktion, design och hur datorn skulle se ut. Hur t.ex med funktioner, hade du något slags minsta nivå, eller bästa möjliga 
för pengarna eller? 

R: Jag tänkte att det viktigaste är att den motsvarar mina förväntningar annars kan jag lika väl strunta i att köpa en dator. Och då var ju priset fick 
mig inte att prioritera bort något som jag verkligen ville ha, så mycket är jag inte villig att göra. Då struntar jag hellre i det. 

I: Om man säger funktionerna var alltså viktigare än design? 

R: Ja precis och viktigare än priset. 

I: Hur tänkte du kring att det ofta kommer nya modeller, oroade det dig att den du köpte skulle snabbt bli omodern? 

R: Jag räknar med att livslängden inte är så lång och att man kanske har den ett par år. 

I: Ok, om man tänker framåt i tiden hur kändes det med support och garanti. 

R: Ja faktiskt för den har jag inte längre, för min bror råkade installera på finska 

I: Ojojojoj. 

R: Och då hade vi ju ingen installations-CD med mjukvara till programmen för de låg ju på hårddisken redan. Då var vi tvungna att omformatera 
datorn redan innan jag börjat använda den. Så nu har jag bara maasa piratkopior så jag har ju ingen försäkring att tala om. Nä tror jag inte. 

I: Men det var inget du tänkte på innan köpet då? 

R: Nej det var det inte men man vill ju ha garanti liksom. 

I: Hur kändes Net on Net? 

R: Det var ju känt men inget annat med garantin. Jag trodde att det var rätt lika mellan affärer och så. 

I: Kollade du något på Dell?  

R: Jo jag kollade där, hur upplevde du det sättet? 

I: Jag började bygga en laptop där, man kan välja vad man vill ha, men jag tyckte det blev struligt ganska snart, man kunde inte kombinera olika 
saker, så jag la ner det. 

R: Du funderade inte på att ringa eller något sånt. 

I: Hade du pratat med vänner och bekanta kring Dell? 

R: Nej. 

I: Du pratade om Mac, att du tyckte dem var snygga? 

R: Ja schysst design 

I: Varför tog du ingen Mac? 

R: Det var priset, min systers kostade typ 12 000kr. Och jag kände att jag får nog en dator billigare, jag ville inte betala pris för mycket design. 
Men jag trodde inte att det var nödvändigt för mig. Tillräckligt med funktionalitet för ett lägre pris. 

I: Kollade du på deras webbsida? 

R: Jo, jag bor nära en Mac-butik och var med när min syster köpte där, men det finns rätt få serviceställen och då kan det bli lite besvärligt. Jag 
kanske inte klarar av att använda alla program på Mac, jag ville inte sätta mig in i ett nytt system. Många små faktorer alltså. 

I: Om vi pratar referenspunkter, du hade stationära hemma, hade du mer referenspunkter, din syster hade mac t. ex, kan dessa ha påverkat din 
syn. 

R: Ja det är ju min erfarenhet av datorer, de jag varit i kontakt med, det man skapat sina krav ifrån. 

I: Ok. Vilket märke blev det? 

R: En Acer faktiskt. 

I: Hade du någon kunskap om Acer som företag innan du köpte? 

R: Nej faktiskt inte, bara att det är en liten budgetvariant. 

I: Vad har du fått den känslan från? 

R: Kanske från min bror. Han pratade lite negativt men det var inget som jag brydde mig om eftersom jag inte hört om några särskilda problem 
med datorn och att den inte motsvarat förväntningarna.  

I: Recensionerna på nätet, läste du mycket om Acer då eller? Eller om processorer och sånt? 

R: Det var nog mer processorer och sånt. Först söker man på kategori och laptop, söka på bästa pris bästa omdöme eller en specifik dator, bästa 
pris på den och vilka leverantörer den har. 

I: Tittade du efter Net on Net där och omdöme om dem? 

R: Nej det gjorde jag inte.I: Ok, tack. 


