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Sammanfattning 

Arbetets grund ligger i ungdomar i åldern 16-19 år och beteendet dessa har när de köper 

diverse produkter. Fokus ligger främst på vad de köper för sina ”egna” pengar, exempelvis 

studiebidrag eller intjänade pengar men hänsyn har även tagits till föräldrarnas inblandning 

vid köpet. 

Teori som använts grundar sig i en kedja av händelser eller stadier av processen som slutligen 

ska leda fram till själva köpet. Denna brukar kallas köpprocessen och är en kedja av fem 

sammankopplade steg som konsumenten går igenom. Vi har valt att använda de fyra första 

stegen och fördjupa oss i dessa för att se ungdomarnas sätt att gå tillväga när de köper diverse 

produkter.  

 

Den traditionella köpprocessen ser ut som följande: 

 

 

Ungdomar är en grupp som oftast är väldigt noga med att passa in eller sticka ut och vi 

frågade oss hur olikt just denna målgrupp är jämförelsevis med äldre konsumenter. Vår 

undersökning är kvalitativ där tre såkallade fokusgrupper används, en mindre grupp 

ungdomar som får mer fokuserade frågor ställda till sig för att kunna gå så djupt på frågan 

som möjligt. Vi hade väldigt färgstarka individer i våra grupper som representerade olika 

delar av dagens mode och ungdomskultur. En viktiga aspekt är intresset vid köp för 

ungdomarna där exempelvis vissa personer inte skulle spendera mer än 400 kronor på ett par 

jeans medan de kunde köpa en mobiltelefon eller annan teknik för åtskilliga tusenlappar och 

motparten som ”bara” ringde i sin mobiltelefon men spenderade samma summor på ett par 

jeans och då mycket för imagen kopplad till dem. 
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Just varför ungdomarna valde den produkt de gjorde skiljer sig individuellt men de tre 

viktigaste aspekterna runt köp vi valde att fördjupa oss i är de produktspecifika-, 

märkesspecifika- eller butiksspecifika aspekterna. De tydligaste slutsatserna grundar sig i en 

tydlig balansgång mellan dessa tre skräddarsydd på individnivå för bästa köp. Tydligast är 

prisets betydelse och värdet för pengarna vid köp för ungdomarna men även ytterligare 

parametrar är viktiga för att få ett så bra erbjudande till denna målgrupp som möjligt. Ett 

arbeta i denna anda förenklar avsevärt förståelsen för ungdomars köprutin och vad de 

eftersträvar. 

  



Sida 4 av 66 
 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund och problemställning .................................................................................................... 7 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 8 

1.4 Ämnesval, perspektiv och avgränsningar ...................................................................................... 8 

1.5 Definition av begrepp .................................................................................................................... 9 

1.6 Undersökningen .......................................................................................................................... 10 

1.7 Uppsatsens disposition ................................................................................................................ 10 

2 Teoretisk referensram ........................................................................................................................ 11 

2.1 Konsumenters köpprocess .......................................................................................................... 11 

2.1.1 Behovsidentifiering: ............................................................................................................. 12 

2.1.2 Informationssökning ............................................................................................................. 16 

2.1.2.1 Internt lagrad information ................................................................................................. 17 

2.1.3 Alternativutvärdering ........................................................................................................... 19 

2.1.4 Köp ........................................................................................................................................ 21 

3 Metod ................................................................................................................................................. 24 

3.1 Utveckling av problemställning ................................................................................................... 24 

3.2 Val av undersökningsutformning ................................................................................................ 25 

3.3 Undersökning .............................................................................................................................. 25 

3.3.1 Val av undersökningsmetod ................................................................................................. 26 

3.3.2 Val av datainsamling ............................................................................................................. 26 

3.3.3 Val av enhet .......................................................................................................................... 27 

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden ......................................................................................... 27 

3.4 Litteraturval ................................................................................................................................. 28 

4 Sammanfattning av respektive fokusgrupps enkätsvar ..................................................................... 29 

4.1 Fokusgruppsenkätssammanställning Volvogymnasiet ................................................................ 29 



Sida 5 av 66 
 

4.2 Fokusgruppsenkätsammanställning Vadsbogymnasiet .............................................................. 30 

4.3 Fokusgruppssammanställning Västerhöjdsgymnasiet ................................................................ 31 

5. Resultat och Analys ........................................................................................................................... 33 

5.1 Inledning ...................................................................................................................................... 33 

5.2 Problem/Behov uppstår .............................................................................................................. 33 

5.3 Informationssökning .................................................................................................................... 35 

5.4 Alternativutvärdering .................................................................................................................. 37 

5.5 Köp ............................................................................................................................................... 38 

6 Slutsatser och diskussion .................................................................................................................... 41 

Ytterligare Diskussion ....................................................................................................................... 48 

8 Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................ 49 

Bok med författare: ........................................................................................................................... 49 

Övriga källor: ..................................................................................................................................... 49 

Fokusgrupper: ................................................................................................................................... 49 

8 Appendix och bilagor ........................................................................................................................... 2 

Enkät för att fastställa fokusgruppsdeltagarna .................................................................................... 2 

Enkät som gavs ut i samband med fokusgrupperna ............................................................................ 3 

Anteckningar Fokusgrupp på Vadsbogymnasiet ................................................................................. 6 

Behovet uppstår ............................................................................................................................... 6 

Informationssökning ........................................................................................................................ 6 

Alternativutvärdering ...................................................................................................................... 8 

Köp .................................................................................................................................................. 9 

Anteckningar Fokusgrupp på Volvogymnasiet ................................................................................. 11 

Behovet uppstår ............................................................................................................................. 11 

Informationssökning ...................................................................................................................... 12 

Utvärdering av alternativ ............................................................................................................... 13 

Köp ................................................................................................................................................ 14 



Sida 6 av 66 
 

Fokusgruppsanteckningar Västerhöjd ............................................................................................... 16 

Behovsidentifiering ....................................................................................................................... 16 

Informationssökning ...................................................................................................................... 16 

Alternativutvärdering .................................................................................................................... 17 

Köp ................................................................................................................................................ 18 



Sida 7 av 66 
 

1 Inledning 

Under den här rubriken följer ett antal underrubriker som vi skapat för att ge läsaren en 

bättre förståelse för vad problemställningen och problematiseringen grundar sig på. Hela 

rapporten går ut på att ge läsaren en inblick i vad som krävs för en handelsstad för att locka 

ungdomar.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Konsumtionen i samhället ökar. Den är så mycket som 20 gånger högre än år 1800
1
. Även 

konkurrensen inom den svenska detaljhandeln ökar. Dels genom fysiska butiker, men även 

genom ett ytterligare utbud på Internet. För att butikerna ska få ett försprång gentemot 

konkurrenterna krävs ytterligare kunskap om kunderna och deras tillvägagångssätt när det 

gäller köpet och vägen dit.  

Den traditionella köpprocessen ser ut som följande: 

 

Genom att skapa sig information och kunskap om hur kunderna tänker och agerar i alla de 

fem stegen i köpprocessen skapas ett enormt övertag mot konkurrenterna. Alla kunder har 

specifika behov och önskemål inom de fem boxarna i köpprocessen, och det gäller att möta 

dessa i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs genom att butikerna väljer en viss 

målgrupp, och riktar såväl marknadsföring som utbud mot denna.  

Ungdomar är en speciell kategori av konsumenter. Den yngre målgruppen ses som en grupp 

som är extra lätt att påverka. De dessutom ofta väldigt noggranna med att antingen passa in 

eller sticka ut
2
. Beroende på detta så är det viktigt att se hur ungdomar påverkas, är det mer 

påverkan genom varandra i den sociala gruppen eller kan även butiken påverka? Därför 

behöver butiker som riktar sig mot ungdomar ha kunskap om vad de har för åsikter och hur de 

handlar inom de olika stegen i köpprocessen. Kanske är det till och med så att den klassiska 

köpprocessen inte stämmer in för ungdomar agerar?  

 

                                                           
1
 Alvesson, 2006, s. 33 

2
 Evans, Jamal och Foxall, 2008, s. 162 
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1.2 Problemformulering 

Hur artar sig de första fyra stegen i ungdomars köpprocess
3
, och vilken roll spelar butiken, 

varumärket och produkten i denna? 

1.3 Syfte 

Vi vill med den här uppsatsen beskriva hur ungdomar i åldern 16-19 års köpprocess ser ut. Vi 

vill beskriva vilket fokus ungdomarna lägger på de olika stegen i köpprocessen. Vi vill även 

studera vad för faktorer i de olika stegen i köpprocessen ungdomar intresserar sig mest för och 

lägger störst vikt vid. 

Genom att fokusera på de fyra första stegen i köpprocessen kommer vi kartlägga vad 

ungdomar anser vara viktigt för att tillgodose deras behov, hur de söker informationen, vad 

för faktorer de tar hänsyn till när de utvärderar sitt blivande köp och hur köpet går till. 

1.4 Ämnesval, perspektiv och avgränsningar 

Vi har på uppdrag av Skövde kommun fått ett projekt om framtida utveckling av Skövde som 

handelsstad. Vår målgrupp för denna undersökning är ungdomar i åldrarna 16-19 år och våra 

slutsatser kommer helt grunda sig på utbudet för just denna målgrupp. Även om vi valt att 

inrikta oss på Skövde Handelsstad så är vi övertygade om att studien kan vara intressant för 

andra städer i ungefär samma storlek som Skövde. Vi kan dock inte säga att vår uppsats 

kommer att vara generaliserande, utan bara att den kan vara intressant för fler.  

Vi har även valt att inrikta oss på det som ungdomar lägger sina egna pengar på såsom kläder, 

teknik och fika
4
. Att vi valt att avgränsa oss på det området är för att det är främst inom dessa 

branscher som ungdomarna spenderar sina egna pengar. 

Vi har valt att avgränsa bort det femte och sista steget i köpprocessen, utvärderingen. Detta 

beroende på att det är något som inte är intressant för en handelsstad, utan snarare enbart på 

butiksnivå. 

                                                           
3
 Dahlén & Lange, 2003 s. 25 

4
 Se vår inledande enkät. 
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1.5 Definition av begrepp 

Under den här rubriken har vi valt att definiera ett antal begrepp som vi anser viktiga för den 

här uppsatsen. Detta för att specificera vad vi menar med dessa, och på så vis förtydliga så att 

det inte ligger i läsarens behov att göra egna tolkningar av dessa. På så vis kommer det att 

minimera risken för missuppfattningar och feltolkningar. De begrepp vi valt att definiera är 

följande: 

Handelsstad: En stad där handel bedrivs.
5
 

Segmentering: Segmentering är att dela upp marknaden i grupper som har gemensamma 

behov, kan förväntas reagera på samma sätt på ditt erbjudande och har tillräckligt med pengar 

för att kunna köpa din produkt.
6
 

Målgrupp: Term främst inom marknadsföring, reklam och information: den kategori av t.ex. 

människor, företag eller organisationer som man riktar sig till. En målgrupp är ett 

samlingsord för folk med likasinnade åsikter och värderingar. En målgrupp kan exempelvis 

var "Ungdomar", "Torra ekonomitanter" eller "Handikappade" etcetera. 7 

Differentiering: Företag gör något speciellt så att de skiljer sig från sina konkurrenter. 

Ungdomar: I det här fallet menas barn i åldrarna 16-19 år. 

Fokusgrupp: En öppen gruppintervju där det sker i stort sett fria diskussioner under ledning 

av en moderator.
8
 

                                                           
5
 www.skovde.se 

6
 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, s.147 

7
 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, s.219 

8
 Jacobsen, s.174 
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1.6 Undersökningen 

Uppsatsens undersökning bygger helt på tre fokusgrupper som vi kommer att göra med 

ungdomar i åldrarna 16-19 år på två av Skövdes gymnasieskolor samt en på en av Mariestads 

gymnasieskolor. Att vi valt göra just en fokusgrupp beror på att vi är intresserade av att få 

djupare svar, och därför väljer att göra en kvalitativ undersökning.  Att vi valt att göra just 

fokusgrupp beror på att vi tror att diskussionen som uppstår vid en sådan kan ge mycket mer 

än förut ställda frågor eller individuella intervjuer. 

För att få ytterligare information om hur ungdomarna i gruppen tycker och tänker så valde vi 

även att följa upp intervjun med en enkät i slutet av diskussionen. Genom den undersökningen 

fick vi även en chans att fråga ungdomarna om lite mer Skövdespecifika frågor.    

1.7 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första kapitel beskrivs den problemformulering och de syften som sedan kommer 

att ligga som grund för hela arbetet. För att ge uppsatsen relevans och trovärdighet kommer vi 

sedan i kapitel två redovisa teorier inom ämnet. Detta kommer att göra att vi sedan kan dra 

slutsatser och se ett resultat av arbetet. I kapitel tre kommer vi att redovisa och argumentera 

våra valda metoder. Kapitel fyra är en sammanställning av det som framgick av enkäterna på 

respektive fokusgrupp. Detta för att skapa en större förståelse för svaren i undersökningen, 

vars resultat redovisas i kapitel fem, Resultat och Analys. Detta kapitel kommer sedan ligga 

till grund för kapitel sex, slutsats och diskussion.  

Efter detta kommer vi att redovisa vår käll- och litteraturförteckning. Där kan läsaren få tips 

för hur denne ska gå vidare för att läsa mer om ämnet. 

Sist i uppsatsen kommer vi att redovisa vårt fullständiga material som ligger som grund för 

empirikapitlet. Där kan läsaren läsa mer om hur varje enskild individ deltog i fokusgruppen.   
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2 Teoretisk referensram 

Nedan följer den teori som vi anser relevant för vår uppsats. Den teoretiska referensramen 

styrker våra påståenden och är en grund för vårt arbetes undersökningsdel. 

2.1 Konsumenters köpprocess 

Grundstenen i vårt arbete ligger i den modell som brukar kallas konsumenters köpprocess. En 

modell som stegvis tar upp hur och varför konsumenter agerar på ett visst sätt när de köper 

diverse produkter. Nedan så görs en enklare genomgång av modellens fem steg och vidare en 

djupare beskrivning av de fyra första stegen som kommer vara grunden till vårt arbetes 

undersökningsdel. 

 

Figur 1 Konsumenters köpprocess i modellform9  

Modellen grundar sig i att för att en person ska köpa en vara så måste ett behov uppstå som 

senare leder till köpet och senare en utvärdering av detta. Beroende på engagemanget i köpet 

så ser köpprocessen olika ut där produkter med mindre betydelse ger en tidsmässigt kortare 

köpprocess på grund av att inte alla steg gås in på lika grundligt. Vi har valt att använda en 

ytterligare modell, konsumenters informationssökning och bearbetning
10

, vilket innebär en 

köpprocess som går mer i cirklar för att hitta den ultimata lösningen på det redan uppstådda 

behovet 

                                                           
9
 Dahlén & Lange, 2003 s. 25  

10
 Assael 1987, källa Linderstam 1989 s. 42 
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figur2:Konsumenters informationssökning och bearbetning. 

2.1.1 Behovsidentifiering: 

Uppfattningen om en skillnad mellan önskat tillstånd och ett faktiskt tillstånd, signifikant nog 

att väcka och aktivera en beslutsprocess” (Engel et al 1990) 

Det första steget i en konsuments köpprocess är när ett behov uppstår, ett problem som måste 

lösas. Uppfattningen kan komma från interna källor, exempelvis hungerskänsla, eller från 

externa källor såsom reklam och andra påverkningsfaktorer. Köpmotiven som en kund har 

kan delas upp i informativa respektive transformativa köpmotiv, de vill säga funktionella och 

emotionella behov som en kund har. De informativa behoven uppstår när konsumenten 

upplever ett problem vid ett nuvarande tillstånd och transformativa köpmotiv aktiveras när 

konsumenter vill förflytta sig till ett nytt önskat tillstånd. 

 I de informativa/funktionella behoven så ingår
11

: 

Problemundanröjande, Ett mycket vanligt köpmotiv som aktiveras när konsumenter 

upplever att ett problem har uppstått. Det är ofta vardagliga händelser som exempelvis 

hungerskänsla och liknande problem. När problem som dessa uppstår så vill vi åtgärda 

problemet och på något sätt lösa det. Om marknadskommunikationen är tydlig och har en bra 

lösning på det uppstådda problemet så lockar det konsumenten till köp. 

                                                           
11

 Dahlén & Lange, 2003 s. 31-32 
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Problemundvikande, Konsumenter upplever ofta framtida problem som de vet kommer att 

uppstå och ett köpmotiv är att köpa produkter som undviker dessa att uppkomma. Ett tydligt 

exempel är försäkringar av olika slag men även mer vardagliga problem som exempelvis 

diverse hygienartiklar. Marknadskommunikationen är i detta köpmotiv mer inriktad till det 

framtida problemet och då självklart att lösningen ligger i just deras produkt. 

Blandade känslor, I detta köpmotiv så uppskattar konsumenten vissa delar av produkten men 

ogillar vissa delar eller konsekvenser med att konsumera denna produkt. Ett exempel är 

tuggummi med socker i där produkten är god och tillfälligt tillfredställande men är däremot 

farlig för dina tänder. Marknadskommunikationen är inriktad på lösningar på den negativa 

aspekten med detta köpmotiv och söker efter en lösning. En produkt som nu lanserats är 

tuggummi som är sockerfritt och gör företaget lite till en ”hjälte” med positiva associationer 

som lanserar produkter med liknande lösningar.   

Ofullständig nöjdhet, Detta köpmotiv är precis som ”blandade känslor” ett specialfall där 

konsumenterna inte är helt nöjda med utbudet på marknaden. Du är som kund inte helt nöjd 

med det nuvarande tillståndet i någon aspekt eller den produkten du för tillfället använder dig 

av. Marknadskommunikationen är i detta fall inriktad på att du som kund ännu inte har hittat 

den optimala lösningen och försöker förmedla sin produkt som just detta. Ett exempel på detta 

är produkter som exempelvis schampo där det hela tiden förmedlas nya produkter som har en 

ny formula med egenskaper som tidigare har saknats. 

Normal förbrukning, Normal konsumtion av produkter leder till att när produkten börjar ta 

slut så uppstår ett behov att köpa produkten igen. Produkter som innefattas i denna kategori är 

vardagsprodukter som mjölk, papper eller pennor etcetera. Marknadskommunikationen som 

riktar sig till detta köpmotiv är oftast koncentrerad på produkten. Om konsumenten börjar 

använda produkten så kommer tillslut ett vanemässigt beteende tillslut uppkomma och kunden 

kommer att fortsätta köpa just den produkten. 

 



Sida 14 av 66 
 

I de transformativa/emotionella behoven ingår:
12

 

Sensorisk tillfredställelse, Detta köpmotiv handlar helt och hållet om sinnesupplevelser. Det 

är konsumentens njutning som är i centrum. Du vill äta något gott eller köpa en produkt som 

exempelvis parfym som gör att du luktar gott. Marknadskommunikationen vid produkter som 

riktar sig till detta köpmotiv är koncentrerad på konsumentens njutning som sig bör. Exempel 

på företag som använt detta är Coca-Colas ”enjoy” eller McDonalds positionering där ”Livet 

har sina goda stunder” 

Social acceptans, Konsumenter som gärna vill tillhöra en speciell grupp köper gärna 

produkter på ställen som de som de vill efterlikna också handlar. Konsumenter har ett starkt 

behov att efterlikna eller passa in i grupperingar och tittar därmed på andras köpmönster för 

att själva köpa ”rätt” produkter. Social acceptans är således ett mycket kraftfullt köpmotiv och 

används flitigt i diverse marknadskommunikation där företag ofta profilerar sig med hjälp av 

personer som de anser sin målgrupp se upp till på något sätt. 

Intellektuell stimulans eller skicklighet, Det åttonde köpmotivet handlar om konsumenters 

behov att ständigt lära sig och uppleva mer. Marknadsförare som utnyttjar detta är exempelvis 

utbildningsföretag eller företag som säljer äventyrsresor och liknande. 

 

Det är i detta första skede av köpprocessen som företag försöker med olika knep att få 

konsumenters uppmärksamhet och skapa ett begär för deras produkt på olika sätt. Om en 

butik vet vad deras kunder behöver är det lättare att segmentera bland konsumenter och hitta 

sin position på marknaden med pris, kvalitet och image som exempel på lämpliga 

konkurrensfaktorer. Du måste alltid som marknadsförare se på konsumenters behov på två 

olika sätt, ett som är mer funktionellt och ett som inriktar sig mer till individen och dennes 

egenskaper.
13

 

                                                           
12

 Dahlén & Lange, 2003 s. 32-33 
13

 Dahlén & Lange, 2003 s. 33 



Sida 15 av 66 
 

2.1.1.1 Maslows modell 

Den Amerikanska psykologen Abraham Maslow presenterade år 1943 en modell, som senare 

vidareutvecklades ytterligare, över hur konsumenters prioriterar sina behov, denna modell är 

känd som Maslows behovstrappa och innebär att de lägre nivåerna måste förverkligas innan 

de övre planen blir viktiga för konsumenten 

 

Figur 2. Egen modell över Maslows behovstrappa  

De mest grundläggande behoven är våra fysiska som innebär exempelvis mat, bostad och 

kläder. Näst på trappan så har vi vårt trygghets- och säkerhetsbehov där produkter/tjänster 

som brandlarm och diverse försäkringar är kopplade till. På plats tre i Maslows 

behovsidentifieringstrappa hittas de sociala behoven, exempel på dessa är hygienartiklar. 

Behov av status och prestige kommer nästkommande och innebär saker som personifierar 

konsumenten och gör att denne tillhör eller ser ut att tillhöra en viss grupp av människor. 

Exempel på produkter i detta steg är juveler och märkesprodukter. Det sista och därmed minst 

viktiga steget för oss konsumenter enligt Maslow är behov av självförverkligande som 

innebär exempelvis utbildning och resor för konsumenten.
14

 

                                                           
14

 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004, s.73 
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2.1.2 Informationssökning 

 

”Informationssökning är en motiverad aktivering av kunskap lagrat i minnet eller förvärv av 

information från omgivningen”.
15

 

I steg två av köpprocessen så söks information om önskad produkt upp av konsumenten. Som 

citatet ovan antyder så delas informationssökningen upp i två skeden och källor. 

Det första steget är minnesbaserad(intern) men vid produkter som är viktigare för kunden som 

denne lägger mer engagemang vid, såkallade högengagemangsprodukter, så används även 

extern informationssökning exempelvis olika media.  

De företag som marknadsför sin produkt på bästa sätt blir ofta i kundens ögon sedd som den 

bästa produkten på grund av att det finns så många alternativ att välja ibland. Detta till följd 

av det såkallade monopolistiska konkurrensen
16

 som innebär att det finns så många varianter 

av den produkt vi eftersöker att det blir svårt för oss att exempelvis jämföra dem. På grund av 

vår begränsade förmåga att samla in information
17

 så är de produkter vi känner igen genom 

exempelvis marknadsföring eller andra externa källor de vi undermedvetet dras till att köpa, 

dessa verkar bättre än mindre exponerade varor i vårt tankesätt. Informationskällor och sättet 

vi söker dem genomgås i nästkommande modell av Torbjörn Linderstam.   

 

                                                           
15

 Blackwell och Miniard, källa Nordfält 
16

 Söderlund s. 154 
17

 Nordfält s 21-23 
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2.1.2.1 Internt lagrad information 

Den internt lagrade informationen kan vara hämtad från den direkta omgivningen men också 

vid tidigare tillfällen. Andra informationskällor för internt lagrad kunskap kan följaktligen 

vara erfarenhet från användning av produkten eller iakttagelse av andras användande. Vid 

produkter som inte konsumenten lägger mycket tid och kraft i samband med köpet, såkallade 

lågengagemangsprodukter, så används denna sorts informationsinhämtande. Konsumenter 

fattar sina köpbeslut vid denna sorts varor just i köptillfället och följaktligen blir den 

butiksinterna informationen mycket betydelsefull.
18

 

2.1.2.2 Korttidsminnet vid informationsbehandling 

Den mängd information som en konsument kan ta in är som tidigare nämnt begränsad och 

måste på något sätt filtreras. Informationen som finns tillgänglig för konsumenten är oändlig 

och vissa alternativ filtreras direkt bort i detta stadium för produkten inte är godkänd i 

konsumentens ögon eller har nått en såkallad brytpunkt
19

 på grund av någon egenskap med 

varan har. Vissa produkter som vi inte medvetet filtrerar bort tas bort vid en icke-medveten 

process vid informationssökningen.
20

(se figur 4) Detta görs för att inte överbelasta hjärnan 

med information och ytterligare förenkla beslutsprocessen. Ofta är dessa binära processer som 

innebär så enkla beslut att de inte behövs en medveten problemlösning exempelvis ja 

respektive nej processer.
21

  

 
Figur 4. En grafisk beskrivning av vårt begränsade medvetande (KTM=korttidsminne) och de två stora informationskällorna: yttre och inre information. Den 

röda ovalen symboliserar de icke-medvetna filterprocesserna. 

                                                           
18 Lindenstam, 1989 s.20 

19 Se alternativutvärdering, brytpunkt 

20 Nordfält s. 27 

21 Nordfält s. 28 
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2.1.2.3 Externa informationskällor 

De externa källorna som konsumenter använder sig av är indelade i tre respektive fack med 

underrubriker, detta illustreras väl i figur 2
22

. Dessa fack har Torbjörn Linderstam, författare 

till konsumenters informations- och inköpsstrategier, valt att kalla konsument-, 

marknadsförings- och neutralt kontrollerade.
23

  

 De konsumentkontrollerade källorna är personliga källor såsom släkt, vänner och 

andra personer i konsumentens närhet. Konsumentens informationssökning från dessa 

källor sker med direktkontakt och kan därmed vara både en aktiv informationssökning 

men också passiv då man lätt blir påverkad som konsument av sin omgivning.
24

  

 

 Marknadsföringsföringskontrollerade källor innebär alla kommersiella medel som en 

intressant i distributionskedjan använder sig av, från producent till detaljist. Dessa kan 

i sin tur delas in i butiksinterna och butiksexterna källor. Den butiksinterna 

informationen kan vara av personlig karaktär eller förekomma i form av tryckt 

information exempelvis skyltning, exponering, prisinformation och text på 

förpackning för att nämna några. Den butiksexterna informationen kan kommuniceras 

genom massmarknadsföringskanaler eller vara riktad direkt till konsumenten genom 

direkt marknadsföring. 

 

 De neutrala källorna är offentliga och inkluderar redaktionellt material i massmedia 

och på internet, statlig och kommunal upplysningsverksamhet samt information från 

konsumentorganisationer. 

 

                                                           
22 se Figur 2, s. 15 

23 Linderstam 1986 s. 19-20 

24 Se figur 2, s.15 
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2.1.3 Alternativutvärdering 

 

Det tredje steget i köpprocessen är Alternativutvärdering. I det här steget utvärderar 

konsumenten olika alternativ som dykt upp under Informationssökningens möjlighet att 

uppfylla de behov som identifierats i första steget i köpprocessen.  

2.1.3.1 Vad är det som utvärderas? 

Inför ett köpbeslut använder sig konsumenten av såkallade utvärderingskriterier. Dessa kan 

indelas i Generella kriterier och Produktspecifika kriterier. De generella kriterierna innefattar 

pris och varumärket. De Produktspecifika kriterierna specificerar mer huruvida produkten 

uppfyller målen som konsumenten satt upp och saliens(någon faktor är mer framträdande än 

de andra).
25

 

2.1.3.2 Hur många alternativ utvärderas? 

Alternativ kan utvärderas både om de kommer från samma produktkategori eller ej. De från 

samma produktkategori kan i sin tur delas upp i godkända-, ökända- och Okända varumärken.  

De godkända är som det låter sådana som konsumenten tycker är bra, de ökända är sådana 

som konsumenten vet finns, men har ratat och de okända är sådana som konsumenten inte ens 

vet finns. 
26

 

De produkter som inte kommer från samma produktkategori utvärderas om det sker en 

kollision mellan mål och behov, när målet inte är uppnått eller vid målambivalens (när 

salienta mål saknas). 

2.1.3.3 Hur fattar konsumenter köpbeslut? 

När konsumenten fattar sitt köpbeslut sker detta efter vissa hjälppunkter;
27

 

 Brytpunkter som beslutshjälp – vissa punkter som produkten måste ha eller inte får 

ha, exempelvis juice med fruktkött, inte utan. 

 Kvalitetsgaranti minskar osäkerheten – Varumärken fungerar som en garanti på 

kvalitet, vilket gör att konsumenten litar på detta märke. 

 Pris – Höga priser ger en signal om hög kvalitet, Låga priser tvärtom. 

 Beslutsregler –  

                                                           
25

 Dahlén & Lange 2003 s. 40 
26

 Dahlén & Lange 2003 s. 42 
27

 Dahlén & Lange 2003 s. 46-47 
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Simplistisk, vanemässig – ”Köper samma varumärke som senast” 

Simplistisk, attribut – ”Köper det billigaste/dyraste” ”Köper det ens familj tycker bäst 

om” 

Simplistisk, attityd – ”Köper det varumärke jag tycker bäst om” 

Icke kompenserande, attributfokus – 

1. Jämföra varumärken utifrån det viktigaste attributet 

2. Om flera är lika bra utgå från det näst viktigaste attributet 

3. Fortsätt till ett alternativ som framstår som bäst 

Icke kompenserande, varumärkesfokus –  

1. Varumärket utvärderas ett i taget, utifrån brytpunkter för samtliga attribut 

2. Alternativen som inte klarar samtliga brytpunkter väljs bort 

3. Det första varumärket som klarar samtliga brytpunkter väljs. 

Kompenserande, enkel summering –  

1. Räkna samman antalet positiva utfall för olika attribut för varje varumärke 

2. Det varumärke som har flest positiva utfall väljs 

Kompenserande, viktad summering –  

1. Varje attribut får en relativ vikt utifrån hur viktigt attributet är 

2. Varje varumärke utvärderas utifrån samtliga attribut 

3. Det varumärke med högst värde säljs 

Sekventiell 

1. En beslutsregel används för att begränsa antalet godkända alternativ ytterligare 

 (t ex brytpunkt) 

2. En annan beslutsregel används inför det slutgiltiga valet (t ex kompenserande)
28

 

                                                           
28

 Dahlén och Lange, 2003 S.39 
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2.1.4 Köp 

 

Det fjärde steget i köpprocessen är själva köpet av produkten. Här besvaras på vilket sätt 

konsumenten genomför sitt köp när denne väl bestämt sig för en produkt som stillar det behov 

som uppstått. Förvånande är att just köpet är det mest okonstlade steget o köpprocessen där 

beslutet att köpa just den produkten eller varumärket bara är en manifestering av 

informationssökningen och alternativutvärderingen.
29

 Tre aspekter är dock viktiga att se 

närmare på i köpfasen: 1) var köpet görs någonstans, 2) vilken grad av planering som sker 

före köpet och 3) vilken inställning konsumenten har till shopping och liknande egenskaper 

hos konsumenten.
30

 

2.1.4.1 Inköpsställe 

Konsumenter kan nu för tiden göra inköp av olika produkter från många olika källor såsom 

brev, telefon, internet, postorder och så vidare. Det absolut vanligaste inköpsstället är 

emellertid butiker. Många detaljister har byggt upp starka butikskedjor (H&M, Elgiganten, 

Clas Ohlson etc.) som bör betraktas som varumärken. Det medför att butiksval handlar om 

mer än att ett specifikt köp ska genomföras.  

Butiksval handlar egentligen i högre grad om alternativutvärdering, då konsumenter använder 

beslutsregler för att välja butik. Här spelar godkända och ”ökända” in.
31

 

2.1.4.2 Hur genomför konsumenter köp? 

Det finns enligt Torbjörn Linderstam, författare till boken konsumenters informations- och 

inköpsstrategier, två olika sorters inköp av diverse produkter, de planerade och de oplanerade 

såkallade impulsköpen.  De som skiljer dessa åt mest är hur mycket engagemang konsumenter 

lägger ner vid köpet. De planerade köpen är oftast såkallade högengagemangsprodukter 

medans de produkter som köps på impuls är mer lågengagemangsprodukter där köpprocessen 

självklart blir kortare tidsmässigt. Vid produkter som konsumenten förknippar med låg risk så 

blir informationsinsamlingen mer begränsad och sker först i samband med själva inköpet,
32

 

därav förkortningen tidsmässigt vid köp av dessa produkter. Vid produkter som har lägre 

engagemang vid köp så tenderar även situationen att avgöra beteendet medan vid 

                                                           
29

 Dahlen och Lange, 2003 s.49 

30
 Dahlen och Lange ,2003 s.49 

31
 Se alternativutvärdering för definition. 

32
 Linderstam, 1989 s.56 
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högengagemangsprodukter så spelar situationen mindre viktig roll.
33

 Andra aspekter som 

påverkar vid köp är själva produkten och märket på varan som oftast påverkas av 

minnesbaserad information men även individen och saker som karaktäriserar just denne.  

2.1.4.3 Inköpspersonligheter 

Från mitten av 50-talet och framåt har en mängd olika studier gjorts för att försöka 

kategorisera konsumenters olika inköpsbeteenden och dela in dessa i respektive fack med 

likasinnade.
34

 En tidig studie som gjorts ringar in konsumenter i fyra olika fack: 

 

 The economic consumer- Denna grupp konsumenter karaktäriseras av nogrannt 

iaktagande  

av sortiment, pris och kvalitet. 

 

 The personalizing consumer- Denna grupp konsumenter prioriterar personliga 

relationer till butikspersonalen och accepterar andra olägenheter såsom högre pris. 

 

 The ethical consumer – Konsumenter i dessa fack har i stor utsträckning överseende 

med faktorer som pris, kvalitet etc och har ett inköpbeteende som istället grundar sig 

mer i moraliska och etiska övertygelser de har. 

 

 The apathetic consumer – Dessa personer ser inköp som ett nödvändigt ont och 

saknar intresse och motivation att söka information i någon större utsträckning. 

Stone (1954)
35

 

Senare modeller har utvecklats för att utveckla Stones tidiga modell men även om steg har 

lagts till och tagits bort så har grunden alltid legat i dessa fyra kategorier av inköpstyper. En 

vidareutveckling av detta gjordes av Westbrook och black (1985)
36

 som byggde på ytterligare 

två typer av inköpspersonligheter som urskilts från diverse klustringsanalyser.  

                                                           
33

 Clark och Belk (1979) källa Linderstam 1989 s, 56 

34
 Linderstam, 1989 s.54 

35
 Källa Linderstam, 1989 s.54 

36
 Källa Linderstam, 1989 s. 55 
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Vidare så framgick av denna studie precis som föregående att individers demografiska och 

socioekonomiska egenskaper och klasstillhörighet inte hade något samband med 

inköpstypsgruppen de tillhörde. Av detta drogs slutsatsen att psykologiska egenskaper som 

exempelvis personlighet var avgörande för köprutinen.
37

 

2.1.4.4 Situationella variabler 

Beteendet vid inköp av lågengagemangsprodukter kan som tidigare nämnt variera situationer 

emellan och Belk (1975)
38

 gjorde en studie för att ringa in situella faktorer. Han kom fram till 

att det finns fem faktorer som är betydelsefulla 

 Fysisk omgivning 

 Social omgivning 

 Tid på dagen, veckodagen, tidpunkt i månaden etcetera 

 Köp- och användarroller 

 Tillfälligt humör och sinneslag 

 

Ett annat sätt att dela upp situationer i samband med köp i tre ytterligare kategorier, 

konsumtions-, köp- och kommunikationssituation. Konsumtionssituation innebär att kunden 

exempelvis kan pendla mellan märken, produkter och butiker beroende på om du ska använda 

produkten enstaka gånger eller eventuellt fler då man tenderar att lägga mer tid på köpet för 

att inte göra ett dåligt val.  Köpsituation innebär faktorer som har med köpets direkta närhet 

att göra, förändring i pris, erbjudanden från butiken etc. Till kommunikationssituationer 

hänförs konsumenters utnyttjande av olika kommunikationskanaler. Åter igen så speglas 

engagemanget i produkten hur mycket tid och kraft som läggs ner från konsumentens sida.
39

 

2.1.4.5 Shopping 

Konsumenters inställning till att handla har blivit allt mer uppmärksammat på senare år. 

Shopping har blivit ett fenomen i vardagen som konsumenter gärna ägnar ledig tid åt. 

Konsumenter vill ha enklare problemlösning för många av de tunga och inte så 

glädjebetonade varor som måste köpas, exempelvis livsmedel, och söker därmed efter 

upplevelser i butiksmiljön som väcker deras nyfikenhet och intresse. Det kan ligga både 

personliga och sociala motiv bakom shoppingbenägenhet. Konsumenter tycker i större 

utsträckning om att handla och kan spendera tid i en butik för nöje eller förströelse av tid. 

                                                           
37

 Linderstam, 1989 s.55 
38

 Källa Linderstam, 1989 s. 55 
39

 Lindenstam, 1989 s. 55 
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Shopping ses mer som en belöning till sig själv där konsumenten kan studera nyheter och 

trender tillsammans med goda vänner och familj. Shopping har blivit en social aktivitet för att 

umgås och träffa likasinnade.
40

 

3 Metod 

Nedan kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att samla in den aktuella informationen 

som krävs för att kunna svara på problemställningen. Vi kommer även att förklara varför vi 

har gjort som vi gjort, och vad vi grundar våra beslut på. Informationen vi har hämtat 

kommer dels från teorikapitlet, men även från de fokusgrupper vi har gjort. 

3.1 Utveckling av problemställning 

När vi valde att undersöka ungdomars köpprocess utgick vi från en specifik fråga. Efter denna 

följde en hel del spekulationer från vår sida om huruvida denna såg ut. I och med att vi gjorde 

detta kan vi konstatera att utgångspunkten för undersökningen är empiririskt utformad. Vi 

behövde konkretisera vår problemformulering för att föra denna från en teoretisk- till en 

handlingsduglighet.
41

 När problemformuleringen sedan var konkret bestämde vi oss för att 

vissa avgränsningar behövde göras. Vi valde att titta på just ungdomars köpprocess istället för 

hela kundgruppen. Det var svårt att hålla avgränsningarna explicita, men detta var något som 

vi ansåg mycket viktigt. Genom att vara neutrala och helt fria från fördomar skulle det bästa 

resultatet återfås. Vi insåg dock ganska snabbt att det är mycket svårt att vara helt neutral i sin 

tankegång. Alltid görs vissa implicita avgränsningar, utan att man tänker på detta.
42

 

Enligt Jacobsen så ska vi veta om problemställningen är klar eller oklar
43

, förklarande eller 

beskrivande
44

 samt om vi vill kunna generalisera eller inte
45

. Vi kan genom vår 

problemformulering konstatera att vi inte vill kunna generalisera, utan snarare få fram mer 

information och nyanser på ett djupare plan. Vi kan även konstatera att vi har en klar 

problemställning i och med att det finns klara teorier och modeller som kan tillämpas för att 

lösa vår problemställning. Vi måste dock poängtera att det finns relativt lite teorier och 

modeller om just ungdomars köpprocess, utan vi har valt att utgå från köpprocessen i stort. 

                                                           
40 Dahlen och Lange, 2003 s.51 

41 Jacobsen, S.65 

42 Jacobsen, S.66 

43 Jacobsen, S.70 

44 Jacobsen, S.107 

45 Jacobsen, S.80 
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Eftersom vi inte har några ambitioner för att redovisa samband på en förklarande nivå så 

kommer vår problemställning att hamna inom ramen för beskrivande. 

3.2 Val av undersökningsutformning 

När man gör sitt val vad gäller undersökningsutformning ska man veta om man vill att studien 

ska vara en extensiv- eller en intensivundersökning
46

. Vår undersökning kommer att vara djup 

då vi har valt att leda diskussioner mellan ett mindre antal människor i tre olika fokusgrupper. 

Vi kommer på så vis att undersöka en relativt liten del människor, och på så vis är det 

omöjligt att generalisera resultaten
47

.  Genom att göra en djup studie kommer vi få många 

nyanser och detaljerad information. 

Vi har valt att vara öppna i vårt informationssökande. På så vis hängs inte arbetet upp på 

några förutfattade meningar och slutsatser, utan är skrivet genom en neutral ståndpunkt. 

För att hitta relevant litteratur som skulle kunna ligga till grund för vår undersökning valde vi 

att utföra en kedjesökning efter en av våra böcker som vi använt som kurslitteratur. På så vis 

kunde vi lätt finna relevant litteratur, utan att behöva söka alltför mycket. 

3.3 Undersökning 

När vi väljer att undersöka ett problem kan vi göra det på två sätt. Dels kan vi göra en 

kvantitativ studie där vi undersöker ett stort antal enheter, men sen kan vi även göra en 

kvalitativ studie där vi inte undersöker fullt så många enheter, utan istället satsar på att få en 

djupare och mer detaljerad information.
48

 I den här undersökningen kommer vi att använda 

oss av både den kvalitativa studien och den kvantitativa studien. Vid undersökning i form av 

fokusgrupper passar den kvalitativa undersökningsformen, medan vi måste använda oss av 

den kvantitativa undersökningsformen när vi undersöker vilket utformning fokusgruppen ska 

ha. Den kvalitativa undersökningen passar dessutom bra då vi inte har någon intension att 

kunna generalisera de svar vi får från fokusgrupperna i någon större utsträckning. Under 

kommande rubrik kommer vi att förklara mer ingående varför och hur vi använt respektive 

undersökningsmetod. 
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47 Jacobsen, S.92 

48 Jacobsen, S.142 
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3.3.1 Val av undersökningsmetod 

När vi väl bestämt oss för att det var fokusgrupper vi skulle göra för att få svar på vår 

problemformulering så hamnade vi i den sitsen att vi inte visste hur vi skulle bygga upp 

fokusgrupperna och dess sammansättning och så vidare. Därför valde vi att först göra en 

kvantitativ undersökning i form av en enkät som undersökte de frågor vi behövde ha svar på 

för att veta hur vi skulle bygga upp vår fokusgrupp. Att vi valde just den kvantitativa 

undersökningen i detta skede berodde på att vi inte var intresserade av några nyanser och 

ytterligare information, utan enbart var intresserade av hur vi skulle sätta samman vår 

fokusgrupp. När vi sedan gjorde själva fokusgruppen använde vi oss av den kvalitativa 

undersökningsmetoden för att få mer djup och nyanser från våra fokusgruppsdeltagare. 

Hade vi valt den kvantitativa undersökningsmetoden hade vi inte fått fram lika mycket 

nyanser och detaljer, men det hade haft en högre extern giltighet och resultaten hade gått att 

generalisera. 

Vår problemformulering hade gått att besvara med hjälp av siffror
49

, men eftersom det var den 

kvalitativa undersökningen vi var ute efter så ville vi hellre att nyanser och djup information 

skulle framgå. 

3.3.2 Val av datainsamling 

Vi valde att använda oss av fokusgrupp. Detta beroende på att vi ville ha en kvalitativ 

undersökning. Dessutom tror vi att vi genom att ha diskussioner kring olika ämnen, om än 

fria, får fram mer information än om vi skulle ha individuella öppna intervjuer. En diskussion 

ger mycket, och eventuellt kan någon i fokusgruppen komma fram till något som är värt att 

diskutera som vi inte tänkt på. Detta gjorde att vi valde bort den öppna individuella intervjun 

till förmån för fokusgruppen. 

Jacobsen menar att undersökningen först är giltig och relevant när vi mäter det som vi faktiskt 

har för avsikt att mäta och att det vi mäter är relevant för uppsatsens syfte. Han menar vidare 

att resultaten är giltiga först när undersökningen går att lita på och att resultaten är 

trovärdiga.
50
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3.3.3 Val av enhet 

För att komma fram till vilka fokusgruppdeltagare vi skulle ha behövde vi först göra en 

enkätundersökning med ett antal nyckelfrågor. Detta för att fokusgruppen i sin tur sedan 

skulle vara giltig, relevant och trovärdig.
51

 Under arbetets gång visade det sig att 

köpbeteendet, eller köpprocessen, inte skiljde sig åt mellan ungdomarna på ett sådant sätt att 

vi var tvungna styra vilka våra fokusgruppsdeltagare skulle vara genom exempelvis ålder eller 

intressen. Detta gjorde att vi istället inte hade några specifika önskningar om 

gruppsammansättning, utan gruppdeltagarna är slumpmässigt utvalda.  

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden 

När vi valt att använda oss av just en fokusgrupp med utvalda deltagare kan vi konstatera att 

det kan innebära vissa problem. 

Moderatorn (gruppledaren) – Moderatorn kan bete sig på två sätt, passiv eller aktiv. Om 

diskussionen kommer igång och flyter av sig själv kan moderatorn vara passiv i sitt sätt. 

Problemen med att vara för passiv kan exempelvis vara att alla inte kommer till tals eller 

att diskussionen flyter iväg. Därför är det bra om moderatorn till viss del är aktiv, även om 

det inte gäller att vara för styrande. Är moderatorn för styrande så kan denne påverka hela 

diskussionen, och på så vis blir inte intervjun giltig och relevant. 

Gruppstorleken – Storleken på gruppen måste vara så pass stor så tillräckligt med 

information fås, men den måste också vara anpassad på så vis så att alla kommer till tals. I 

alltför stora grupper är det vanligt att några blir tysta, eller att diskussionen förgrenar sig 

och blir till två eller flera samtidiga diskussioner. 

Gruppsammansättningen – Just sammansättningen av gruppen är något av det viktigaste 

man måste ta ställning till. Det gäller att få en grupp som har många olika aspekter, men 

ändå något gemensamt. Gruppmedlemmarna får inte vara för lika varandra, men inte 

heller för olika varandra. 

Lokalen – I och med att fokusgruppen är en sammansättning av människor från olika 

bakgrund så kan det vara svårt att hitta en naturlig och avslappnad lokal som är bra 

anpassad för en gruppintervju. Det brukar oftast bli att diskussionen hålls på ett kafé eller i 

vårt fall i en kontorslokal. 
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Eftersom vi kommer att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod kommer vi få fram 

djup fakta men inte bred. Detta gör att vi inte kommer att kunna generalisera våra resultat och 

slutsatser överhuvudtaget. Vi kommer därför ha svårt att dra några vidare växlar utifrån våra 

resultat och slutsatser.  

3.4 Litteraturval 

Vid vårt val av litteratur använde vi oss av tidigare kurslitteratur som vi använt oss av under 

vår tid som butikchefsstudenter. Utifrån den litteraturen gjorde vi sedan en såkallad 

kedjesökning
52

, vilket menas att vi använde oss av dessa böckers referenslistor för att hitta 

ytterligare litteratur inom ämnet. På så vis fick vi relativt lätt fram relevant litteratur för vårt 

problem. Förutom kedjesökning har vi även använt oss av den systematiska sökmetoden
53

, 

som kännetecknas av sökning utifrån exempelvis ämnesord, författare och rubriker. Det som 

kan vara svårt mede denna metod är att det är svårt att hitta exakt rätt fras eller ord att söka på 

för att hitta den informationen man vill ha. En fördel är dock att om man lyckas med detta så 

får man exakta träffar som är mycket användbara.  
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4 Sammanfattning av respektive fokusgrupps enkätsvar 

Nedan kommer vi presentera deltagarnas svar på enkäten i respektive fokusgrupp. Detta för 

att skapa en ytterligare förståelse för kommande kapitel. 

4.1 Fokusgruppsenkätssammanställning Volvogymnasiet 

I denna grupp så var det åtta personer med, tre tjejer och fem killar. Alla i gruppen var 18 år 

fyllda eller skulle fylla 18 samma år. Alla var av Svensk härkomst där alla utom en hade 

syskon förutom en person som var ensambarn. Ungdomarnas föräldrar i denna grupp bodde 

uteslutande i samma hushåll där bara en person hade föräldrar som separerat och bodde därför 

delvis i Töreboda och centrala Göteborg. 

För att fastställa diverse fakta har vi sammanställt svar från enkäten delvis med procentsatser 

och diagram men även med löpande text. 

På frågan om boende så svarar gruppen följande: 

Hälften av alla i gruppen bor i Skövde med omnejd och därmed den andra hälften utanför i 

olika orter runt om . Fem personer av åtta bor fortfarande hemma med sina föräldrar där 80 % 

av dessa fortfarande har ett syskon eller fler boende i samma hushåll. De ensamstående 

ungdomarna bor helt själva i hushållet. 

 

figur * diagram som illustrerar boendeform och ev. syskon boende i samma hushåll.  

Alla ungdomar får hela sina studiebidrag och därmed minimum 1050 kronor att spendera i 

månaden. De personer som inte bor med sina föräldrar får ytterligare pengar till 

Boende med föräldrar 62,5%

boende själva 37,5 %

1 syskon eller fler i samma 
hushåll 80 %

Ensambarn i hushållet 20 %
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nödvändigheter i hemmet exempelvis mat och städartiklar.  Alla intervjuade förutom en fick 

extrapengar oberoende av exempelvis boendeform etc. Dessa pengar gick till varor och 

tjänster som var nyttiga för personen på olika sätt vilket eleverna ansåg att föräldrarna var 

skyldiga att stå för. Varor som ingår i denna kategori av köp varierar individuellt men som 

exempel kan produkter som miniräknare, busskort och vinterskor passa in. Vid frågor 

angående deras såkallade ”egna” pengar och vad dessa spenderas på så varierar svaren kraftigt 

individuellt men i alla åtta fallen så är kläder ett alternativ som tas med när det gäller utgifter 

av detta slag. Intressen som kan leda till eventuella köp är liknande hos alla medlemmar i 

gruppen oberoende av exempelvis boendeform etc. där idrott och umgås med vänner där man 

shoppar o fikar är framstående parametrar.  

Personer i gruppen bads försöka definiera sin egen stil och i samband med detta butiker som 

de gärna handlar i och även butiker som de kan tänkas sakna. Självklara svårigheter med att 

definiera sig själv när det gäller stil är självklart svårt men denna grupp ser sig själva som 

mainstream lutande åt rockhållet. Med mainstream så menar vi att de hellre följer strömmen 

och passar in än utskiljer sig från mängden med sin klädstil. Alla försöker dock på olika 

innovativa sätt urskilja sig lite från mängden med exempelvis accessoarer där influenser från 

rockkulturen är mest tydlig. Till hjälp för att hitta de rätta produkterna så tar eleverna hjälp av 

personer i sin närhet men även andra ytterligare neutrala källor såsom internet och tidningar.  

Butiker som gruppen nämner när vi diskuterar favoritbutiker varierar individuellt men 

framstående är kedjor där intresset av produkten styr butiksvalet. Exempel på butiker som 

nämns är Elgiganten, JC och H&M. 

4.2 Fokusgruppsenkätsammanställning Vadsbogymnasiet 

I denna fokusgrupp var det sju personer varav tre killar och fyra tjejer. Alla bodde i Mariestad 

med omnejd med sina föräldrar utom en person som hade separerade föräldrar och därmed två 

boenden. Samtliga ungdomar i denna grupp var under 18 år fyllda och var av svensk 

härkomst. I samtliga fall så har ungdomarna en eller fler syskon boende i samma hushåll. 

Vid frågor angående deras egen ekonomi så varierar det lite med hur mycket pengar som 

ungdomarna hade att röra sig med, allt från 950kr- till 1300 i månaden som ansågs vara deras 

”egna” pengar och kunde spenderas på nöjen. Huvuddelen av ungdomarnas egna pengar gick 

till kläder och fika, dessa två var mest tydliga alternativen då dessa var ikryssade på nästan 

allas papper när det gällde utgifter.  Vid frågor angående de saker som föräldrarna eventuellt 

betalar för ungdomarna så svarar samtliga att föräldrarna sponsrar med pengar till saker som 
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är viktiga för eleven såsom vinterjackor, skor och busskort men i enstaka fall även mindre 

saker som godis etc. 

Vid frågor om favoritsysslor på fritiden så var svaren spridda men mest framstående är idrott 

på olika sätt som i nästan alla fall hamnar plats 1-3 på en skala till 9 med olika alternativ. 

Efter detta så bads den intervjuade att försöka definiera sin egen stil och svaren varierar här 

kraftigt. Men vad som speglar personers intressen och då även klädstil är idrotten, många har 

därmed svarat att de bär en stil som kan definiera som sportig. Vidare i enkäten bads eleverna 

att specificera deras huvudanledning till köp och då även butiker som de gärna spenderar sina 

pengar i, deras favoritbutiker. Ungdomarna i denna fokusgrupps vardag och då även 

personliga stil handlar mycket om idrott, i och med detta köper dessa ungdomar produkter 

mer av nyttosynpunkt än att exempelvis vara populära hos sina kamrater. Deras behov vaknar 

exempelvis mer när en produkt har gått sönder än när en ny produkt har kommit ut på 

marknaden. 

För att ta hjälp vid diverse köpbeslut så använder denna grupp till stor utsträckning människor 

i sin närhet till hjälp. Vissa tar hjälp av föräldrar medans andra föredrar expertisen hos 

kamrater. Butiker som nämns som favoriter i undersökningsenkäten är nästan uteslutet kedjor 

med inriktning på sport och annan liknande aktivitet exempelvis Stadium och Team Sportia. 

Huvuddelen av inköpen sker i butik men vissa produkter inhandlas även på internet. 

4.3 Fokusgruppssammanställning Västerhöjdsgymnasiet 

I denna fokusgrupp ingick det nio personer varav sex av dem var tjejer och tre stycken var 

killar. Alla var arton år fyllda utom en person som skulle fylla arton år inom kort. Alla var av 

svensk härkomst men där två personer hade påbrå från både Iran och Albanien. Fyra personer 

bod i Skövde med omnejd och fem personer utanför. Alla bodde fortfarande hemma med båda 

eller en förälder då tre av elevernas föräldrar var skilda och nu bodde med nya respektive. 

Alla personerna i denna fokusgrupp hade ett eller fler syskon boende i samma hushåll.  

Alla i denna fokusgrupp fick hela sitt studiebidrag á 1050 kronor att spendera på nöjen. Då 

huvuddelen av personerna i denna fokusgrupp är över 18 år fyllda så jobbar en viss del. Dessa 

personer har betydligt mer pengar varje månad att spendera, 4000-7000 kronor beroende på 

månad etc. Föräldrarna till denna grupp står för dyrare utgifter såsom busskort, resor och vissa 

kläder och då även till personerna som tjänade egna pengar. Vid frågor angående vad 

ungdomarna spenderade sina egna pengar på så var svaren väldigt individuella men tydligast 
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framgår det att de spenderar sina pengar på kläder, fika och i viss mån tekniska produkter 

såsom mp3 och mobiltelefoner. 

Vid frågor angående vad personerna gör på fritiden och i samband med detta försöka definiera 

sin egen stil var denna grupp väldigt splittrad. Vissa personer hade idrott som största intresse 

och hade en stil som definieras som ”vanlig” medan andra hellre shoppar och umgås med 

vänner som har samma intresse till handeln och då självfallet definierar sig själva som mer 

modeinriktade. Andra utstickande definitioner av stil är goth/punkare, hårdrockare och 

countryinfluerat. Följande frågor handlade mer om butiker som personerna gillar mycket och 

gärna spenderar sina pengar i och även vilka externa hjälpmedel de använder sig av vid 

beslutsfattandet.   

Eleverna i denna grupp köper sina basplagg i kedjestyrda butiker såsom H&M, Gina Tricot 

och dressman. När det gäller produkter som de lägger mer tid och kraft vid, såkallade 

högengagemangsprodukter så sker inköpen i mer nischade butiker som riktar sig till ett 

smalare segment. Dessa butiker ligger oftast i en storstad eller är en internetbutik, för att 

nämna några butiker, Silverbullet
54

 och Noshame
55

 som är två internetbutiker och Xplosion 

och Odiumclothing som är två fysiska butiker belägna i Göteborg. Anledningen till att 

behovet uppkommer hos ungdomarna är mestadels funktionella behov såsom att deras kläder 

har gått sönder eller blivit slitna. Till sin hjälp vid diverse beslut så är personer i elevernas 

närhet den viktigaste informationskällan när det gäller kläder och liknande produkter medans 

vid tekniska produkter såsom mobiltelefon så är internet den viktigaste informationskällan. 

Där kan du lätt jämföra produkter och se produktegenskaper från en helt opartisk 

informationskälla.  

                                                           
54 www.silverbullet.se 
55 www.noshame.se 
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5. Resultat och Analys 

5.1 Inledning 

Nedan kommer vi redovisa resultaten från våra tre fokusgrupper samtidigt som en analys av 

dessa sker. Vi kommer att utgå från köpprocessen och dess fyra första steg. Under dessa 

rubriker kommer vi sedan att beskriva hur ungdomar tänker och handlar under respektive 

steg.  

 
56 

5.2 Problem/Behov uppstår 

När ungdomarnas behov uppstår händer det av två olika skäl, eller en blandning av dessa. 

Dels handlar det om ett funktionellt behov, och dels om det emotionella behovet. Under dessa 

två behov så finns ytterligare underbehov.  

Vi kommer här att börja med att definiera vilket behov ungdomarna anser vara det främsta, 

för att senare avsluta med att ytterligare förtydliga vad ungdomarna finner bekant för dem 

under respektive behov. 

Det skiljer sig kraftigt mellan deltagarna i grupperna vilket behov som är vanligast. De som 

bor i eget hushåll är mer fokuserade på det funktionella behovet, medan de som bor med 

föräldrarna har mer pengar över för såkallade fickpengar som kan spenderas på de 

emotionella behoven. 

En annan omständighet som spelar in är intresset. De som är intresserade av en viss 

produktkategori får även ett emotionellt behov av detta, medan de som är mindre intresserade 

av produktkategorin enbart har ett funktionellt behov av detta. 

Priset är en annan faktor som spelar in. Självklart kan önskan om en dyrare produkt, det 

emotionella behovet, också finnas, men oftast handlar det om ett fysiskt behov när 

ungdomarna väljer att köpa dyrare produkter. 

Föräldrarnas inblandning spelar också in i behovet. Det handlar oftast om ett fysiskt behov när 

det gäller de produkter som föräldrarna är med och bidrar till eller betalar helt. För att 
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förtydliga detta så ska vi även ange att inte allas föräldrar var villiga att betala något alls, men 

de flesta. 

De funktionella behoven innehåller som tidigare uppgett följande
57

: 

Problemundanröjande – Detta behov är något som fokusgruppsdeltagarna använder sig av i 

stor utsträckning. Detta gäller såväl mat som andra produktkategorier såsom kläder och 

teknik. När det handlar om just mat så är det främst de som bor i egna hushåll som anser detta, 

men även de andra i något mindre utsträckning. Vid ett problemundanröjande behov av 

exempelvis kläder var många ungdomar överens om att det handlade om att kläderna man 

hade blivit för små eller gått sönder och så vidare.  

Problemundvikande - Även detta behov känner ungdomarna igen. Det handlar om 

exempelvis köp av vinterkläder, men även av andra produkter. Under det här behovet så är det 

vanligt att gruppens föräldrar hjälper till helt eller delvis med betalningen.  

Blandade känslor – Det här behovet samtalade vi inte om, då ungdomarna inte tyckte det var 

relevant.   

Ofullständig nöjdhet – Behovet som uppkommer efter ofullständig nöjdhet med det 

gruppdeltagarna har är mycket vanligt. Detta gäller såväl vid behov av nya kläder, nya 

teknikprodukter eller vid sportartiklar etcetera. Framförallt teknikprodukter förändras i snabb 

takt, och då uppkommer nya behov hos ungdomarna.   

Normal förbrukning – För det här behovet visade gruppdeltagarna delade intressen. Det var 

främst de som bodde i eget hushåll som köpte produkter beroende på att de gamla tagit slut. 

Det gällde dock även några andra deltagare som fyllde på sina busskort med nya pengar 

exempelvis. 

De emotionella behoven är följande
58

: 

Sensorisk tillfredsställelse – Ungdomarna i fokusgrupperna får ofta behov av sensorisk 

tillfredsställelse. Mycket av ungdomarnas pengar går till upplevelser som exempelvis fika 

eller aktiviteter. Även kläder köps ibland av behovet av sensorisk tillfredsställelse. 

Social acceptans – Behovet av den sociala acceptansen är mycket stor hos ungdomarna i 

fokusgrupperna. Detta gäller framförallt produkter som ungdomarna förknippar med varandra 
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som exempelvis mobiltelefon eller kläder.  Under det här behovet spelar även varumärken 

ganska stor roll. Är det ett nytt hett varumärke som gäller för stunden så vill många av 

ungdomar införskaffa detta. 

Intellektuell stimulans eller skicklighet – Det här behovet tyckte inte ungdomarna att de la 

direkt några pengar på, så vi valde att inte diskutera detta vidare. 

Under steget för hur behovet uppstår så spelar Maslows behovsteori med dess välkända trappa 

stor roll
59

. För att ungdomarna ska kunna klättra högt upp på trappan krävs att de första stegen 

redan är uppfyllda. Detta gör att det blir stor skillnad mellan de ungdomar som ansvarar för 

eget hushåll gentemot de som bor hemma hos föräldrarna. De flesta av ungdomarna har steg 

1-3 helt eller delvis uppfyllt genom sina hemförhållanden, och kan på så vis lägga ytterligare 

kraft och mer av sina pengar för att uppfylla högre uppsatta behov. Steg 3 och 4 är steg som 

ungdomarna i grupperna ansåg som mycket viktigt. 

 

Under detta första steg i köpprocessen så spelar produkten större roll än varumärket och 

butiken. Även de två senare spelar dock stor roll för ungdomarna då det exempelvis gäller 

social acceptans. 

 

5.3 Informationssökning 

Här nedan kommer vi att redovisa hur ungdomarna går tillväga för att söka information och 

vilka källor de använder för detta. 
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Likt det teorin skriver om vilka källor människorna använder för informationsinsamling 

använder ungdomarna både interna- och externa källor
60

.  

Vid köp av vardagliga behovsprodukter såsom mjölk och i vissa fall kläder används nästan 

uteslutande internt lagrad information. Detta beror på att engagemanget i grupperna inte är så 

stor vid inköp av dessa produkter, vilket kallas lågengagemangsprodukter. På så vis räcker 

den internt lagrande informationen till för att fatta ett beslut, och några externa 

informationskällor behövs inte.  Mjölkinköpt är ett tydligt exempel på en binär process. Vid 

köp av mjölk köper ungdomarna dels det som föräldrarna alltid köpt, och dels det som de 

kommer ihåg smakar bra. På så vis är både produkten, varumärket och butiken stor roll i den 

internt lagrade informationen. Ett citat som perfekt visar detta kommer från en kille i en av 

fokusgrupperna som numera bor i egen lägenhet: 

”Jag köper mjölken mamma alltid serverat mig, Arlas mellanmjölk. Den köper jag i 

butikskedjan hon alltid handlat på, ICA:”  Eric, 18 år 

Vid köp av produkter som kräver högre engagemang, såkallade högengagemangsprodukter, 

används först den internt lagrade informationen, för att senare förlängas med hjälp av den 

externa informationen. 

De externa informationskällorna delas upp i tre fack
61

:  

Dels de konsumentkontrollerade källorna som är personliga källor såsom vänner, släkt och 

andra personer. Den här sortens information är något som ungdomarna i grupperna använder 

sig av i hög utsträckning. De anser det mycket viktigt vad vänner tycker om produkter, 

varumärken och butiker, och är därför lätta att påverka. Informationsutbudet vänner emellan 

är ofta just ett utbyte, men kan likväl vara en process där en ungdom genom att vara passiv 

ändå får mycket information, och på så vis påverkas. 

Det andra facket är de marknadsföringskontrollerade källorna som kan delas in i butiksinterna 

och butiksexterna källor. Både de här kategorierna inom marknadsföringskontrollerade källor 

är något som ungdomarna påverkas och inspireras av mycket. Det är dock främst den 

butikexterna kommunikationen som ungdomarna anser påverka dem mest. Detta sker genom 

att ungdomarna läser reklamblad, tittar på butikernas hemsidor på Internet och tittar på TV-

reklamen etcetera. Den butiksinterna informationen som påverkar dem mest anser de vara 
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försäljaren. Det skiljde sig åt extremt mycket huruvida deltagarna i grupperna lyssnade på 

försäljarna eller inte. En del av ungdomar lyssnade på allt försäljaren sa, medan andra tyckte 

att personalen ofta brukade vara både okunniga och alltför säljintresserade. 

Den tredje och sista kategorin av externa informationskällor är de neutrala källorna. Denna 

kategori är något som ungdomarna använder sig mycket av då de inte litar på försäljaren, eller 

vill ha mer information och jämföra produkter emellan. Detta gör ungdomar ofta genom 

Internetsidor som exempelvis www.pricerunner.se eller www.prisjakt.se 
62

.   

5.4 Alternativutvärdering 

Oftast har ungdomarna i gruppen ett flertal alternativ att välja mellan när de är klara med sin 

informationssökning. Ibland finns många olika alternativ inom olika märken och butiker, 

medan de ibland redan har bestämt exempelvis ett specifikt märke redan innan detta. Handlar 

det om en högengagemangsprodukt finns fler alternativ att välja på än om det är en 

lågengagemangsprodukt. Priset är en annan faktor som spelar in på hur många alternativ 

ungdomarna hittat. Är det en dyr produkt så finns fler alternativ som ska utvärderas än om det 

är en billigare produkt. 

Just priset är en mycket viktig brytpunkt
63

 enligt ungdomarna. När en produkt ska inhandlas 

så är det nästan uteslutande så att ungdomarna börjar med att sätta upp en övre prisgräns som 

produkten måste hålla sig inom. När sedan den spännvidden är satt så börjar ungdomarna att 

sätta ut fler brytpunkter såsom färg och funktion och så vidare. Det är dock inte så att de 

endast använder sig priset som beslutsregeln simplistiskt attribut
64

, vilket i så fall skulle 

innebära att de alltid köper den billigaste, utan snarare så att priset är ett ickekompenserande 

attributfokus
65

. Ofast använder ungdomarna sig av sekventiella beslutsregler, där produkterna 

minskar med hjälp av priset, för att senare använda sig av den kompenserande viktade 

summeringen när det gäller övriga attribut
66

. 

Just de produktspecifika egenskaperna är viktigare än de generella
67

. Åtminstone i den 

utsträckningen att vissa basegenskaper inom de produktspecifika kriterierna måste vara 

uppfyllda innan de generella spelar in. En kille tog Iphone
68

 som exempel. Det är en relativt 
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dyr telefon, som inte är särskilt bra. Den har dock i skrivande stund den betydelsen att den är 

cool att äga. Detta gör att många av ungdomarna väljer denna, trots dess brister. Killen var 

dock noga med att poängtera att det var vissa produktspecifika kriterier som var tvungna att 

vara uppfyllda innan de generella kunde spela in även här. En telefon måste allra minst gå att 

ringa och skicka sms med. 

Ungdomarna tänker mycket utifrån de godkända-, ökända och okända alternativen
69

. Detta 

gäller både när det gäller produkter, varumärken och butiker. Det är dock övervägande så att 

de har vissa ökända alternativ snarare än vissa måsten. Detta gäller främst vid köp av 

högengagemangsprodukter. Både butiken och varumärket ser ungdomarna som en 

kvalitetsgaranti, både vad gäller produkten i sig och köptillfället. Detta är dock något som 

delar gruppen. Några ungdomar tänker mycket på att varumärke och butik ska vara rätt, 

medan andra inte bryr sig om det alls. Även här handlar det om vilken grad av intresse 

konsumenten har för produkten eller produktkategorin.  

5.5 Köp 

När det gäller själva köpet så finns det tre aspekter att ta hänsyn till
70

: 

1. Var görs köpet någonstans? 

När det gäller den första punkten, det vill säga var köpet görs någonstans så är ungdomarna 

nästan uteslutande ense om att de nästan enbart handlar i fysiska butiker. Det händer ofta att 

gruppdeltagarna använder sig av kända stora kedjor när de gör sina inköp. När det handlar om 

kläder så handlar de oftast sina baskläder hos kedjorna, för att inhandla det där ”lilla extra” i 

privata mindre butiker. Det för de för att vara liknande andra, men ändå med sin egna stil. 

 När det gäller teknikprylar så är butiken viktig, i och med att den signalerar kunskap och 

kvalitet. När det gäller kläder är inte butiken lika viktig, utan då ligger mer fokus på själva 

produkten och dess varumärke.   Detta gäller även i viss grad kläder, där personalen fungerar 

både som inspirationskälla och som en kunnig medhjälpare. 

En gemensam hållpunkt för fokusgrupperna är att de har vissa ökända butiker
71

 där de aldrig 

skulle handla vissa produkter. Detta handlar främst om dyrare, lite mer avancerade, produkter 

såsom teknik och dyrare kläder.  
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2. Vilken grad av planering sker före köpet? 

Vid inköp av lågengagemangsprodukter så är inte planering innan eller under köpet så särskilt 

hög. Detta beror på att det handlar om såkallade lågriskprodukter
72

. När ungdomarna köper 

exempelvis mjölk så vill de att det ska gå fort och enkelt, och därför går de dit det sker 

smidigast snarare än där det är billigast etcetera. 

Högengagemangsprodukter är något där ungdomarna istället lägger stor vikt vid planeringen 

innan köpet. Detta för att det är högriskprodukter, och kräver mer kunskap, service och så 

vidare. 

Hur stor grad planeringen innan köp är viktig spelar också roll beroende på vilken 

inköpspersonlighet ungdomarna är: 

 The economic consumer- Denna grupp konsumenter karaktäriseras av nogrannt 

iaktagande av sortiment, pris och kvalitet. 

 The personalizing consumer- Denna grupp konsumenter prioriterar personliga 

relationer till butikspersonalen och accepterar andra olägenheter såsom högre pris. 

 The ethical consumer – Konsumenter i dessa fack har i stor utsträckning överseende 

med faktorer som pris, kvalitet etc och har ett inköpbeteende som istället grundar sig 

mer i moraliska och etiska övertygelser de har. 

 The apathetic consumer – Dessa personer ser inköp som ett nödvändigt ont och 

saknar intresse och motivation att söka information i någon större utsträckning. 

 

Stone (1954)
73

 

Ungdomarna är ganska jämt uppdelade i tre av de olika personligheterna, dock så är inte 

etiken bland ungdomarna, det vill säga punkt tre, tillräckligt hög för att välja exempelvis en 

dyrare produkt för att uppnå detta. 

När det gäller planeringen innan köp så handlar det även om huruvida ungdomarna 

impulsköper eller planerar sina köp
74

. Detta är något som skiljer ungdomarna åt. Vissa 

ungdomar impulshandlar aldrig, medan vissa ungdomar nästan enbart impulshandlar. Även 

här spelar intresset stor roll. Är det så att ungdomarna är intresserade av exempelvis kläder är 
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det lätt att de impulsköper just detta. Priser spelar också stor roll i huruvida det är planerade 

köp eller ej. Ju dyrare produkt, ju större sannolikhet att det handlar om ett planerat köp. 

De ungdomar som bor utanför centrum impulshandlar inte i lika stor utsträckning som de som 

bor inom staden. Detta beror på att det krävs mer planering för att ta sig till staden, som 

exempelvis skjuts från föräldrar.  

3. Vilken inställning har konsumenten till shopping och liknande egenskaper? 

Intresset för shopping av olika slag är stort bland många av ungdomarna. Det är dock olika 

produktkategorier som intresserar olika människor.  Det är heller inte så att alla ungdomarna 

är direkt intresserade av att shoppa. Ungefär en tredjedel av ungdomarna såg inhandling som 

något nödvändigt ont, och var på så vis inte heller intresserade av någon shopping.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Nedan kommer vi redovisa för de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer även att framföra 

den diskussion vi i gruppen haft under arbetets gång. Sist i slutsatsen så kommer vi även att 

ge rekommendationer till Skövde Kommun hur ungdomar tänker om Skövde Handelsstad. 

Den frågeställning vi hade i inledningen av arbetet löd som följande: 

”Hur artar sig de första fyra stegen i ungdomars köpprocess
75

, och vilken roll spelar butiken, 

varumärket och produkten i denna?” 

Genom våra fokusgrupper samt följdenkäter hade vi alltså för avsikt att kartlägga 

ungdomarnas fyra fösta steg i köpprocessen
76

. Vi ville också titta närmare på huruvida 

butiken, varumärket och produkten ansågs som betydelsefulla i de fyra första stegen i 

köpprocessen.  

Vi kan börja med att konstatera att ungdomarnas åsikter stämmer överens med det teorin 

anger inom köpprocessen
77

. Ungdomarna får först ett behov, för att senare göra en 

informationssökning, som sedan utvärderas. Detta leder i slutändan till ett eventuellt köp. 

Processen fram till själva köpet, och även under köpet, skiljer sig mycket dels från person till 

person, men även beroende på vad det handlar om för produkter. 
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Nedan kommer vi att redovisa vad vi kommit fram till under köpprocessens respektive fyra 

första steg och ytterligare belysa resultatet av undersökningen. Detta presenteras steg för steg 

i punktform följt av slutsatser i form av löpande text. Under dessa delar kommer vi även att 

reflektera över hur varumärket, produkten och butiken spelar in i dessa och därmed föra 

diskussionen vidare. 

 

 

Behovsidentifiering  

I de informativa/funktionella behoven så ingår 

Problemundanröjande, Problemundvikande, Blandade känslor, Ofullständig nöjdhet 

och Normal förbrukning. 

När det gäller ungdomarnas behov så blev vi förvånade över att de i så pass stor utsträckning 

upplevde att de la sina pengar på dessa funktionella behov
78

. Vi hade snarare trott att de 

nästan enbart skulle använda sina pengar för emotionella behov, då deras föräldrar tillgodoser 

de mest grundläggande behoven såsom mat och värme. En förklaring till detta är dock att de 

flesta av ungdomarna får sitt eget studiebidrag, och på så vis förväntas stå för fler kostnader 

än om de bara hade erhållit i folkmun kallad veckopeng. Vi såg en stor skillnad på ungdomar 

som bodde i egen lägenhet eller fortfarande hemma hos sina föräldrar när det gäller 

funktionella behov. Personer som bodde i eget boende hade en annan syn på dessa behov än 

de som bodde med sina föräldrar där problemundanröjande, problemundvikande och normal 

förbruknings behov var lätta för dessa att definiera med tvättmedel och tvål som två tydliga 

exempel. Personer som hade dessa och liknande produkter redan tillhandahållna av sina 

föräldrar hade svårt att definiera produkter som kunde delas in i de fem funktionella facken. 

Med lite hjälp så framgick det att de oftare köpte produkter för de var exempelvis trasiga eller 

behövdes nya av diverse anledningar än av följande emotionella behov som vi tidigare hade 

misstänkt vara de främsta anledningarna till att behov uppstod. 

De emotionella behoven är följande: 
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Sensorisk tillfredsställelse, Social acceptans och Intellektuell stimulans eller skicklighet. 

Detta steg i behovsidentifiering var extremt blandad i grupperna om den användes eller inte. 

Vissa personer skulle aldrig handla produkter som inte var ”rätt” i sammanhanget och därmed 

öka sin sociala acceptans medans andra hälften inte förstod det resonemanget. När det 

handlade om produkter som personen var intresserad av exempelvis kläder eller elektronik så 

var oftast även behovet att känna sig nöjd med sig själv och sitt köp inräknad som anledning 

till köp för ungdomarna, de vill säga sensorisk tillfredsställelse. Slutsatser av detta kan genast 

dras att ungdomarnas intresse för produkten kan ge en sensorisk tillfredställelse att bara gå 

och titta på produkten och eventuellt senare köpa den. Upplevelser av detta slag ges också 

genom exempelvis fika eller liknande aktivitet på staden.  

Detta medför att slutsatser kan dras där ett helhetsintryck av en ”shoppingdag” kan ge lika 

mycket tillfredställelse som ett faktiskt köp för ungdomarna.  

I detta första skede av köpprocessen så spelar produkten större roll än själva butiken och 

varumärket när ungdomarnas funktionella behov väcks. De eftersöker en lämplig produkt för 

att stilla deras uppstådda/kommande problem och inte ett specifikt märke eller butik som kan 

tillhandahålla denna, dessa val kommer senare i köpprocessen. När det gäller emotionella 

behov så är produkten inte lika mycket i centrum utom delas med varumärket och butikens 

betydelse. Vid behov av detta slag så är upplevelsen och den sociala statusen lika viktiga 

aspekter vid behovet som produktspecifika egenskaper, imageskapande produkter eftersöks 

lika mycket som de med exempelvis bäst kvalitet etcetera. 

Informationssökningen 

Nästa steg i köpprocessen är Informationssökningen. Här stämmer ungdomarnas sökmönster 

ihop med det som teorin anger vad gäller att det alltid börjar med en intern minnesbaserad 

sökning, för att senare eventuellt övergå i en extern sökning
79

.  

De produkter som ungdomarna endast använder sig av minnesbaserad sökning är vid 

lågengagemangsprodukter precis som teorin påpekar. Vid diskussion kring 

lågengagemangsprodukter så framgick det tydligt hur trogen människan är sina vanor. Detta 

mönster gäller varumärke, butik och produkt och påvisar hur viktigt det är för butiker att 
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skaffa kunders om är lojala till butiken, såkallade lojala kunder. Ett i detta arbete redan använt 

citat tåls att återupprepas för att ytterligare påvisa detta faktum. 

”Jag köper mjölken mamma alltid serverat mig, Arlas mellanmjölk. Den köper jag i 

butikskedjan hon alltid handlat på, ICA:”  Eric, 18 år 

Ungdomar är sina föräldrars avbilder och efterliknar dem genom mycket och då inte att 

förglömma deras köpmönster. Vid lågengagemangsprodukter av detta slag så lägger 

ungdomarna prcis som teorin menar så lite kraft och tid vid köp som möjligt är, de tar helt 

enkelt de som känns igen eller känns bra för stunden av diverse anledningar. Vissa produkter 

rensas relativt snart bort av de binära processerna där godkända respektive inte godkända 

produkter sållas bort relativt fort. Korttidsminnet är begränsat och därigenom uppkommer 

vanor hos konsumenter för att förminska köpprocessen både kraft och tidsmässigt. 

Den externa sökningen delas som bekant in i tre underrubriker av källor: De 

konsumentkontrollerade, de marknadsföringsföringskontrollerade och de neutrala källorna. 

De konsumentkontrollerade källorna är personliga källor som ungdomarna själva väljer där 

det genom undersökningen kommit fram olika svar vilka dessa kan vara. Mycket berodde på 

vilken betydelse varan hade för personen men även vem som betalade för köpet. Om det var 

produkter som föräldrarna står för kostnaden var dessa en självklar del av beslutsfattandet och 

således även påverkar vilka produkter, varumärken och butiker som bör vara med vid 

informationssökningen. När det gäller produkter där ungdomarna själva stod för kostnaden så 

var källorna snarare vänner och människor i sin närhet som togs till hjälp dels genom aktivt 

sökande men även passivt sökande där ungdomarna blev mycket påverkade av sin omgivning. 

Vid frågor angående detta så framgick det snart att produkter som ungdomarna själva står för 

kostnaden oftare var mer personifierande och imageladdade och du vill gärna välja det som är 

”rätt” i sammanhanget, både butik, produkt och varumärkets roll är viktiga för ungdomarna 

här. 

De marknadsföringsföringskontrollerade källorna som ungdomarna utsätts för påverkar dem 

på väldigt individuellt olika sätt. Vissa tar del av informationen och tar till sig det som 

levereras medan vissa gruppmedlemmar ansåg att reklam och liknande information inte gick 

att lite på. Vid diskussion angående försäljare var det ett liknande mönster tydligt, vissa 

personer ansåg försäljare vara en tillförlitlig källa medans vissa menade att de bara ville sälja 

sina produkter och därigenom inte drog sig för att ”lura” kunder in i köpet. Informationen som 
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skickas ut från exempelvis en kedja delas in i två olika sorter, den som kallas butiksintern 

information som finns i och runt butiken och den som är butiksextern som levereras direkt till 

kunden eller genom massmarknadsföringskanaler. Vilka sätt som är de mest använda, 

trovärdiga och bästa att påverka kunden etcetera skiljer sig från individ till individ men vad 

som kan utläsas av vår undersökning är att information om tekniska produkter gärna insamlas 

genom butiksextern information där det är lättare att se produktspecifika egenskaper och 

jämföra dessa. Vid kläder så resonerade ungdomarna dock precis tvärt om, här var den 

butiksinterna informationen viktigare och ungdomarna blev mer påverkade i och runt butik 

vid köp av denna produktkategori. Detta medför att butiker måste tänka på vilket sätt de ska 

förmedla sin produkt, varumärke och butik. Vad är det som butiken säljer och sedan leverera 

informationen på det mest fördelaktiga sättet. Enligt våra slutsatser vore tekniska varor mer 

fördelaktiga att kommunicera till kunden genom butiksextern marknadsföring medans 

exempelvis kläder lättare påverkar kunden till köp genom butiksintern information. 

De neutrala källorna är något som inte påverkas partiskt av någon part utom är snarare ren 

information från exempelvis statlig och kommunal upplysningsverksamhet eller på internet. 

De tidigare nämnda butiksexterna informationen är fortfarande partisk och har till uppgift att 

sälja varan medans denna information är rent opartisk och informell. Vid frågor om detta så 

ansåg ungdomarna och även vi att detta går hand i hand med den butiksexterna informationen 

där enda skillnaden var hur partiskt informationen levererades. På detta sätt kan ungdomar 

söka information om produkt, varumärke och butik när det handlar om ren information som 

eftersöks och åter igen så ansågs teknikprodukter vara det mest framstående vid diskussion. 

Alternativutvärdering 

Teorin i detta kapitel visar på att informationssökningen och alternativutvärderingen går hand 

i hand och ibland görs i direkt samband med varandra. Vad våra undersökningar och då även 

slutsatser i samband med detta är att ungdomar alltid gör detta samtidigt och således hade 

svårt att skilja på dessa. Vid vidare diskussion hade de lättare att skilja på dem men självklara 

frågor kom upp som exempelvis ”Varför ska man söka information om en produkt som inte är 

godkänd?” och liknande. Redan vid informationsinsamlingen och då självklart vid 

alternativutvärderingen så ställer ungdomarna brytpunkter för att sålla ut produkter som inte 

är godkända av diverse orsaker såsom för högt pris eller att butiken/varumärket förmedlar fel 

image. Just priset var den första brytpunkt som ramar av alternativ och således den viktigaste 

för ungdomarna, sekundära brytpunkter jämfördes nästan alltid efter det att det tillåtna 
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maxpriset inte överskridits på produkten i fråga. Ungdomarna ville inte alltid ha den billigaste 

produkten men för att den ens överväga köp av en produkt så skulle den individuellt uppsatta 

smärtgränsen på priset inte vara nådd och därför drar vi slutsatsen att detta är den viktigaste 

aspekten vid köp. 

 Sekundära brytpunkter såsom exempelvis utformning och färg övervägs efter detta, de vill 

säga de produktspecifika aspekterna av köpet, fysiska egenskaper med själva produkten. Den 

tredje aspekten är generella såsom exempelvis image som är kopplat till produkten, 

varumärket eller butiken. Men vid diskussion kring detta framgick det att detta tredje steg kan 

vara viktigare än steg nummer två om vissa grundläggande egenskaper med produkten är 

uppfyllda. Som tidigare nämnt så togs telefonen Iphone upp som ett lysande exempel där 

telefonen är egenskapsmässigt sämre än sina konkurrenter men på grund av imagen kopplad 

till telefonen mer attraktiv för ungdomarna.  

Slutsatser kring varumärke respektive butik kan göras på samma sätt, finns det grundläggande 

behovet tillfredställt i något de erbjuder så kan imagen göra att kunden väljer just den 

butiken/varumärket även om den inte generellt anses som den bästa. Slutsatser kring denna 

”balansgång” när konsumenter ska bestämma sig för en produkt, varumärke eller butik är helt 

i enighet med teorin. 

Slutsatser kring detta är att i steget Informationssökning så är både varumärket, produkten och 

butiken mycket viktiga delar. Det handlar om att vissa varumärken och butiker handlar helt 

utanför de brytpunkter som ungdomarna sätter upp. Ofast så handlar det snarare om att de 

vägrar handla ett visst märke eller i en speciell butik. Produkten har de redan bestämt sig för 

när de når steget Informationssökning. 

Som påtagligt ovan och även tidigare nämnt så går stegen för Informationssökning och 

Alternativutvärdering ihop. Detta är något som ungdomarna anser, och som även teorin 

uppger vara fallet. Därför har vi valt att inte dra några fler slutsatser utifrån 

Alternativutvärdering, då de övre slutsatserna stämmer för även detta steg. 
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Köp 

Vald teori talar om tre viktiga aspekter vid köp: Var görs köpet någonstans, Vilken grad av 

planering sker före köpet och Vilken inställning har konsumenten till shopping och liknande 

egenskaper. 

Alla ungdomarna i våra fokusgrupper handlade nästan uteslutande i fysiska butiker. Alla var 

överens om att kedjor har ett bra utbud framförallt när det gäller basplagg vid diskussion kring 

kläder. Kläder som är mer personifierande och speciella för ungdomarna handlade de hellre i 

mindre butiker som inte var kedjestyrda där självklart priset fortfarande var den viktigaste 

brytpunkten vid köpet. När vi diskuterade teknikprodukter såsom mobiltelefoner etcetera så 

handlade alla denna sorts produkter i kedjor där kunskapen hos försäljarna var hög och det 

finns omständigheter som gynnar konsumenten med större kedjor såsom bra garanti och 

liknande. Vid detta skede av köpet så är bara butiken viktig då oftast varumärket och 

produkten redan sen tidigare bestämts av konsumenten, detta gäller dock bara planerade köp 

och inte impulsköp. 

Ungdomarna har visat sig vara förvånansvärt planerande i sitt sätt att köpa produkter. Vi gick 

in med inställningen att det skulle handla mest om impulsköp från ungdomarnas sida, men det 

visade sig ofta vara tvärtom. De impulsköpte mest billigare produkter såsom godis. Däremot 

så kunde de som tidigare nämnt impulsköpa dyrare produkter vid besök i butiker, men då 

handlade det främst om att de hade behov av produkten som visade sig exempelvis vara 

nedsatt vid butiksbesöket.  Impulsköpen av just varugruppen kläder är något större hos dem 

som hade intresse av detta, vilket berodde på att de oftare shoppade.
80

 Liknande personliga 

egenskaper hos konsumenten spelar alltid in på utgången av köpet. På vilket sätt det 

genomförs, var det genomförs och då även intresset i själva shoppingen. 

De ungdomar som bor i städerna impulshandlade betydligt mer än de som bor utanför. Detta 

beror på att de spenderar mer tid i centrum naturligt, medan de från landet åker in för att 

handla. Detta är något vi tycker bör tas på allvar, då det kanske kan vara bra att ha mer 

marknadsföring till de utanför stadskärnan snarare än de i närområdet. 
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Ytterligare Diskussion 

Vi anser att vi med vår uppsats lyckats skapa en bra diskussion och fått bra respons från 

ungdomarna angående vår problematisering. Vi har dock insett att ett problem med 

undersökningen är att ungdomar har en viss tendens att säga en sak, men göra en annan. Detta 

kom främst fram i vår diskussion med Volvogymnasisterna. Där kom vi in på huruvida 

varumärken ansågs viktigt eller ej. Då påstod ungdomarna först att det inte var det minsta 

viktigt, för att i senare diskussion komma in på att såväl produktens varumärke som butikens 

varumärke var mycket viktigt.  

Ett annat problem som dykt upp är att ungdomar influerar varandra. Detta kan göra att 

deltagarna i grupperna inte alls uttryckt sin åsikt, utan istället samtyckt eller inte alls ventilerat 

sitt ställningstagande. 

Dessa problem är dock inget som vi tror har påverkat vår analys på något större plan, då vi 

tror att detta inte varit allför framträdande. Vi tycker istället att våra resultat med såväl 

fokusgrupperna som genom enkäterna kan anses som trovärdiga.  Grupperna gav oss en ny 

syn på vad högengagemangsprodukter
81

 innebar. Detta beroende på att vi från början utgick 

från att det handlade om dyrare produkter. Det visade sig dock att det kunde handla om såväl 

billigare som dyrare produkter, och engagemanget berodde istället på intresset för just den 

produktgruppen eller huruvida den var imageuppbyggande såsom kläder och mobiltelefon 

eller ej.  

 

                                                           
81

 Linderstam, 1989 s.56 
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9 Appendix och bilagor 

Enkät för att fastställa fokusgruppsdeltagarna 

Ålder 

 15-17år  

 18-    

Kön 

 Tjej  

 Kille 

Får du ditt eget studiebidrag? 

 Ja 

 Nej 

Får du några andra fickpengar utöver studiebidraget och eventuell jobbinkomst? 

 Ja 

 Nej 

Tjänar du några andra egna pengar månadsvis? (Inte sommarjobb eller annan inkomst 

som du tjänar någon gång då och då) 

 Ja 

 Nej 

Hur mycket pengar har du sammanlagt att göra av med i månaden? 

 

Vad använder du dina pengar till? (flera val är möjliga, men numrera vad du lägger 

mest pengar på per månad)  

 Kläder 

 Teknik (ex. mobiltelefon eller Mp3-spelare) 

 Mat och fika 

 Bio 

 Bil, moped eller motorer med tillbehör som bensin, hjälm osv. 

 Övrigt, vad? 
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Enkät som gavs ut i samband med fokusgrupperna 

Ålder 

 15-17år  

 18-    

Kön 

 Tjej  

 Kille 

Nationalitet?(svensk, finsk etcetera) 

 

Var bor du? Specificera gärna med exempelvis radhus i centrala Skövde, ute på landet 

utanför Mariestad… 

 

Har du syskon? Om ja, hur många? 

 1 

 2 

 3 

 4 eller fler 

Hur många av dina syskon bor i samma hushåll som du själv gör? 

 1 

 2 

 3 

 4 eller fler 

Bor dina föräldrar ihop i samma hushåll? 

 Ja 

 Nej 

Om nej, bor båda, eller någon av dem med respektive i hushållet? 

 Båda bor med respektive 

 En bor med respektive 

 Ingen har respektive 

 

Får du ditt studiebidrag? 

 Ja 

 Nej 
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Får du några andra fickpengar utöver studiebidraget och eventuell jobbinkomst? 

 Ja 

 Nej 

Tjänar du några andra egna pengar månadsvis? (Inte sommarjobb eller annan inkomst 

som du tjänar någon gång då och då) 

 Ja 

 Nej 

Hur mycket pengar har du sammanlagt att göra av med i månaden? 

 

Vad använder du dina pengar till? (flera val är möjliga, men numrera vad du lägger 

mest pengar på per månad)  

 Kläder 

 Teknik (ex. mobiltelefon eller Mp3-spelare) 

 Mat och fika 

 Bio 

 Bil, moped eller motorer med tillbehör som bensin, hjälm osv. 

 Övrigt, vad? 

Köper dina föräldrar något utöver mat till dig? Exempelvis kläder, busskort, godis… 

 

 

Vad gör du på fritiden? Flera alternativ är möjliga, men sätt så siffror som visar vad du 

gör mest. 

 Idrottar 

 Umgås med vänner 

 Läser 

 Ser på exempelvis TV eller film 

 Spelar dator, Xbox, PS etc. 

 Festar 

 Shoppar 

 Lyssnar på musik 

 Övrigt, vad? 

 

Hur skulle du beskriva din klädstil? Rock, punk, mainstream, pop, EMO, klassiskt, 

sportigt etc. 
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Vad är huvudanledningen till att du köper en produkt, t.ex. klädesplagg 

 Du köper den ur ”nyttosynpunkt”. Den har en egenskap du eftersträvar 

 Yttre egenskaper som t.ex. väderlek 

 Du vill vara ”inne” hos dina kamrater. 

 Dina kläder är trasiga eller utslitna 

 

När du ska köpa någon vara vad tar du till för att ”hjälpa” dig vid beslut. 

 Vad som känns nytt exempelvis i tidningar etcetera 

 Idoler och andra förebilder 

 Vänner och människor i din närhet 

 Föräldrar 

 Övrigt, vad? 

 

 

Nämn tre av dina favoritbutiker! 

 

 

Var handlar du? 

 Butik 

 Internet 

 Både och 

 

När du handlar i butik, gör du främst det i din egen stad, eller åker du oftast till någon 

annan? I så fall, vilken stad lockar och vad är det som lockar där? Väljer du helst 

kedjor som exempelvis H&M & Elgiganten eller enskilda butiker? 

 

 

Vilka butiker tycker du är bra i Skövde?  

 

Vilka butiker eller varumärken saknar du i Skövde?  

 

Vad  mer, förutom butiker, tycker du behövs för att Skövde ska vara en kul stad för 

dig? 
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Anteckningar Fokusgrupp på Vadsbogymnasiet 

Behovet uppstår 

Kille 1: Jag känner för det 

Kille 2: Det är slut på något 

Tjej 1: Jag ser något som någon annan har, att någon annan köpt något nytt. Då vill jag också 

köpa nya saker 

Tjej 2: Man ser något på reklamen som man vill ha 

Tjej 3 och 4: Det är olika för olika saker (De andra instämmer.) 

Kille 3: Dyrare produkter som teknik köper man när det går sönder 

Kille 4: När telefonen går sönder kommer behovet 

Kille 1: Nej, en mobiltelefon köper man inte bara för att man vill ha den 

Kille 2: Har man pengar så gör man ju det 

Tjej 4: Kläder köper man ju oftast för att man vill ha det 

Kille 3: Både och, det beror på 

Tjej 1: När man betalar själv köper man saker man vill ha. Föräldrarna betalar det man måste 

ha (Alla utom två instämmer, de betalar allt själva. En instämmer delvis, hon brukar betala ½ 

ibland) 

Tjej 1: Annars kan man ju hota med att inte köpa det man behöver alls 

Tjej 4: När jag köper exempelvis vinterjacka OCH skor samtidigt får jag ofta hjälp med en av 

sakerna 

Informationssökning 

Hur gör ni när ni letar efter information om det ni har ett behov av att köpa? 

Kille 2: MP3 och sådana saker kollar man på Internet, typ kläder kollar man i butiken (Tjej 1 

håller med) 

Tjej 4: Gina Tricot och H&M kollar jag på nätet 
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Tjej 1: Jag använder OFTA Internet som informationskälla (tjej 4 instämmer) 

Tjej 1: Det är lättare att se all information och hela sortimentet samtidigt på nätet 

Tjej 2: Mobil åker man direkt till affären för att kolla på (många instämmer) 

Tjej 2: För att jag ska förstå sådana krångliga tekniska saker måste försäljaren prata 

bebisspråk. Jag förstår inte vad det står i exempelvis reklambladen (tre stycken köper det 

försäljaren rekommenderar utan att blinka) 

Tjej 1: Man blir ju så pressad i affären om man inte vet något innan 

Kille 3: Jag kollar reklambladen som kommer (Kille 4 instämmer) 

Brytpunkter 

Alla: Priset är det första man tänker på 

Tjej 3 och 1: Speciellt om man betalar själv 

Tjej 4: Märket är mer eller mindre viktigt beroende på vad det är man ska handla (Alla 

instämmer) 

Tjej 2: Varumärket är inte så viktigt, hellre funktioner på själva produkten 

Kille 2: Märket på kläder är inte ett smack viktigt 

Tjej 4: Hellre mer kläder än ett dyrt plagg (tjej 3 instämmer) 

Kille 3: Butiken är viktig. Jag skulle aldrig köpa jeans på exempelvis Lidl eller Karlssons 

Alla: Butiken spelar stor roll! 

Kille 4: Jag har vissa affärer jag vägrar att handla i, snarare än favoritaffärer (Alla instämmer) 

Tjej 2: Jag skulle aldrig handla på Kappahl, det är tantigt!  

Tjej 3: Jag tror att varumärket visar hur man är som person, inte visar det kvalitet 

Tjej 4: Har man bara ett dyrt märke hela tiden är man snobbig och rik 

Inspirationskällor 

Kille 4: Jag kollar inte på kändisar och vad de har på sig. Isåfall mer en speciell förebild 
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Tjej 1: Jag vill kopiera kändisarnas kläder, men göra det på mitt eget sätt 

Nästan alla: Kompisar eller de coola i skolan är viktigt!  

Kille 2: Jag köper det mamma tycker jag ska ha (Kille 4 instämmer) 

Kille 3: Jag lyssnar inte på någon 

Tjej 1: Jag köper inte något BARA för att kompisarna tycker det, utan jag köper snarare INTE 

det de bara snackar skit om 

Tjej 2: Jag lyssnar på min storasyster. Hon vet mycket 

Tid 

Kille 1: Jag lägger mycket mer tid på dyrare saker 

Kille 1: Nej, jag lägger mest tid på utseendesaker såsom kläder. När jag ändå har sparat 

pengar till det dyrare så köper jag bara 

Kille 3 och 4: Billigt är bra! Då går det fort 

Alternativutvärdering 

Tjej 3: Har jag redan tänkt att jag har X kronor att handla en sak för så får den kosta det, även 

om det finns billigare alternativ som är okej 

Tjej 2: Jag skulle aldrig köpa jeans på Karlssons även om jag bodde granne med affären, och 

det var exakt samma jeans 

Kille 1: Nej, inte jag heller 

Kille 1: Jo, det skulle jag göra 

Kille 2: Om det inte handlade om en extremt dålig butik såsom Lidl så skulle jag kunna köpa 

min TV i vilken butik som helst 

Tjej 1: Nej, jag köper den där jag litar på butiken 

Tjej 1: När det gäller ökända märken väljer jag bort Lidl 

Alla: Jag också 

Kille 3: Lidl = skit 
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Tjej 2: Det är så mycket olika saker där, och sen är det liksom FÖR billigt. Känns som dålig 

kvalitet 

Kille 1: Mat och sådant spelar ingen roll, men kläder 

Kille 4: Produkten är viktig, sen kommer butiken, och sist varumärket 

Alla utom en: Jaa, jag håller med 

Tjej 1: Jag tycker butiken är minst lika viktig som produkten. Fast jag är inte butikslojal 

direkt, utan kollar i stort sett hela staden 

Kille 1: När jag utvärderar mina alternativ så tycker jag det är viktigast med funktioner och så, 

snarare än utseende och coolhet 

Kille 3: Nej, där håller jag inte med. Det är minst lika viktigt med ytan och känslan det ger att 

ha just rätt mobil tillexempel 

Tjej 1: Det beror ju på vad det är man ska köpa (Alla instämmer) 

Tjej 2: När jag har gjort min sökning så har jag oftast rätt många alternativ att välja mellan. 

Självklart inte när det handlar om mjölk eller så, men om det handlar om kläder  

Tjej 1: Nej, det har inte jag 

Köp 

Tjej 4: När jag handlar är det oftast på impuls, fast det beror på hur mycket man behöver det 

Tjej 3: Jag impulsköper inte dyra saker som exempelvis en jacka 

Kille 4: Jag har alltid planerat vad jag ska ha 

Tjej 1: Det man behöver ha är mer planerat, det man vill ha är impuls 

Kille 2: Ju billigare vara, ju lättare att impulsköpa 

Tjej 1: Jag går runt och shoppar utan att handla rätt mycket 

Kille 4: Det gör INTE jag (Kille 2 och 3 instämmer) 

Tjej 3: Är det något jag vill ha så kollar jag massor på det fastän jag är pank 

Tjej 1: Neeej, då håller jag mig därifrån, annars köper jag något i alla fall 
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Tjej 4: Eftersom jag bor på landet så åker jag bara in när jag behöver något 

Tjej 1: Nä jag är ute och kollar för nöjets skull så köper jag oftast något i alla fall 

Kille 1: Då kommer man hem med något man vill ha snarare än något man verkligen behöver 
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Anteckningar Fokusgrupp på Volvogymnasiet 

Behovet uppstår 

Kille 1: Jag köper för att jag behöver ha något. 

Kille 2: Jag också. 

Tjej 1: Jag köper både för att jag behöver och för att jag vill ha något. 

Tjej 2 och 3: Vi också. 

Kille 3: Jag köper nog bara för att jag behöver något i alla fall. 

Kille 4: Jag med tror jag. 

Kille 5: En mobil köper jag för att jag behöver den. Den gamla är trasig eller så. 

Tjej 1: Kläder kan man köpa bara för att man vill ha dem. Om man ser någon annan har det 

eller så. Då kanske man egentligen mer vill ha än behöver liksom. 

Kille 3: Priset spelar stor roll där tycker jag! 

Tjej 2: Det har stor betydelse om jag eller föräldrarna betalar. 

Kille 4: Jag köper allt själv för mitt studiebidrag. 

Kille 1: Mamma och pappa betalar saker man måste ha till skolan som exempelvis 

miniräknare. Det är ju sånt man måste ha. 

Kille 2: Vill jag ha ett par nya jeans så frågar jag föräldrarna först om de vill betala i alla fall. 

Kille 3: Det man måste ha frågar man föräldrarna om, det man vill ha betalar man själv. 

Tjej 3: Om en vinterjacka kostar typ 1000 kronor så brukar jag och föräldrarna dela på 

kostnaden. 

Tjej 2: Mamma och pappa hjälper till om man verkligen behöver något. 

Tjej 1: Studiebidraget räcker ju inte så långt, så ibland behöver man hjälp. 
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Informationssökning 

Kille 2: Jag letar massor på Internet.  (Alla instämmer) 

Kille 3: Reklambladen som kommer kollar man också på. 

Tjej 1: Jag läser tidningar som exempelvis tjejtidningar. 

Kille 5: Jag köper det jag alltid köpt, där jag alltid köpt det. Speciellt mjölk och sådana andra 

tråkiga saker. 

Tjej 3: Jag lyssnar mycket på kompisarna. 

Kille 2: När det gäller tekniska prylar så kollar jag alltid efter samma märken. 

Kille 3: Är det kläder kollar jag i affärerna. TV och så kollar jag på Internet och i 

reklambladen. 

Kille 2: Jag kollar olika Internetsidor. Sen så brukar jag maila till leverantörerna och få dem 

att jämföra sina egna modeller också. Sen pratar jag med kompisar och andra som köpt 

produkten innan. 

Tjej 2: Jag litar inte blint på vad försäljaren säger i alla fall. (Alla instämmer) 

Kille 3: De säger ju att allt är bra. 

Kille 2: De är så okunniga! 

Brytpunkter 

Tjej 2: Man har ofta många olika ramar. 

Kille 3: Det beror på vad man letar efter. 

Kille 1: Det beror på hur dyrt det är också. 

Kille 5: Kända märken är skönt, då litar man på dem. 

Kille 2: Jag skulle aldrig köpa exempelvis en TV på ÖB, de kan ju inte sådant. 

Kille 4: När man ska köpa dyrare produkter som man måste lita på tar man bort de billigaste 

alternativen, de är för osäkra. I alla fall på Internet. 
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Tjej 3: Man är ju mycket noggrannare med dyrare grejer. Då har man fler brytpunkter.  (Alla 

instämmer) 

Tjej 1: En billig tröja kan ju också kräva mycket, för den ska man ju synas i. 

Kille 3: Ja, den ska man ju ha i typ skolan. 

Kille 4: Jag har aldrig lagt ner någon direkt tid på en tröja. 

Kille 3: Inte innan kanske, men när man väl är i butiken.  

Kille 1: Det beror på vilket intresse man har. Köper jag byxor så drar jag bara och tar några 

billiga på Lager 157. 

Utvärdering av alternativ 

Tjej 3: Om jag ska köpa exempelvis en mobil så är själva telefonen viktigare än utseendet. 

Kille 3: Produkten är ofta viktigare än det runt omkring. Fast inte alltid. Båda väger man in i 

valet ju. 

Kille 1: Det är nog en balans.  (Alla instämmer) 

Kille 2: Jag kan välja den häftigaste ibland. Tänk exempelvis Iphone. Den är ju inte så bra för 

att vara så dyr, men den är ju cool. Fast den måste ju ha grundfunktioner i alla fall, så 

produktspecifika sakerna måste väl vara uppfyllda först? (Alla instämmer) 

Kille 1: Vissa grejer måste ju finnas, sen kollar jag utsidan etc. 

Kille 1: Klart jag skulle kunna säga till kompisarna att jeansen var köpta på ÖB. 

Kille 3: Ja, det skulle man. Bara det var det billigaste. 

Kille 2: Lätt att säga att man inte bryr sig om märket, men det gör man ju. Fast priset spelar 

störst roll! 

Kille 4: Jag bryr mig inte ett dugg om märken. 

Tjej 1: Märket är en identitet.  

Kille 2 till kille 1: Du har ju converseskor. Varför köper du inte de olika billigare kopiorna 

istället? Du säger emot dig själv. 
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Kille 1: Fast de här är ju snyggare! 

Kille 2: Fast ingen direkt skillnad ju? 

Kille 3: Ibland köper man ju för funktionen. 

Tjej 1: Väldigt många är ju märkesfixerade! 

Tjej 2 och 3: Ja, verkligen! 

Tjej 2: Man är olika mycket märkesfixerad för olika saker. (Alla instämmer) 

Kille 2: Märkeskläderna har ju lite mer detaljer också. 

Kille 4: Är de värda att betala för då? 

Tjej 3: De har mer kunskap i de speciella butikerna än på exempelvis ÖB eller MAXI 

Tjej 2: Servicen i butiken är också viktig! 

Tjej 3: Jag går till den bästa butiken om det inte skiljer enormt mycket i pris. 

Kille 1: Butiken har ett pris. Jag lägger hellre lite mer pengar på rätt butik. I alla fall när det 

gäller teknik. 

Köp 

Kille 4: Jag impulshandlar aldrig! 

Tjej 2 och 3: Nej, inte vi heller. 

Kille 5: Jo, godis och sånt. 

Tjej 1: Jag impulshandlar ofta. 

Kille 1,2 och 3: Ibland. 

Kille 3: Ibland impulshandlar jag dyrare saker som TV. 

Kille 4: Då är du rik! Haha… 

Kille 2: På nätet är det lätt att impulsköpa. 

Kille 5: I mataffären är det lätt att impulsköpa också. 

Tjej 2: Impulsköp av billigare saker är vanligare att man gör. 
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Kille 1: När man har pengar är det lätt att impulsköp. 

Kille 2: Det är roligare att impulsköpa! 

Tjej 1: REA är lätt att impulsköpa! 

Kille 3: Behovet måste ju finnas där först. 

Kille 5: Är man i affären och har pengar kommer man lätt ihåg vad det är man behöver. Då 

blir det ju en blandning mellan impulsköp och planeringsköp.  

Kille 1: Teknikprylar impulsköper jag aldrig. Då måste man ju kolla noga och jämföra. 

Nöje eller nyttoköp? 

Tjej 3: Jag handlar både för nöjet och för nyttan. (Alla instämmer) 

Kille 2: Fast mest för nöjet. 

Kille 5: Nej, nytta. Annars så är det svårt att överleva.  (Tjej 2 instämmer) 

Kille 1: Vi får ju liksom mat, så då är det mesta nöjen ju. 
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Fokusgruppsanteckningar Västerhöjd 

 

Behovsidentifiering 

Kille 1: Jag köper något nytt när det blir slitet, typ hål i mina brallor så behöver man ju ett par 

nya. 

Kille 2 och 3 instämmer helt med detta, och till viss del tjejraden som vi har valt att kalla tjej 

1-3. 

Men du köper väl kläder som du vill ha som är nytt oxå frågar tjej 4 som sitter tillsammans 

med tjej 5 till höger om intervjuaren. 

Kille 1-3 menar att varför ska man köpa något som man inte behöver? 

Alla tjejer utom tjej 6 som sitter tillsammans med killarna till vänster menar på att man gärna 

vill ha nya grejer för att känna sig nöjd med sig själv och vara populär hos vänner etc. 

Detta var inget som killarna höll med om utom de spenderade sina pengar på ”viktigare” saker 

som de uttryckte det, tex mobilen o saker till gitarren etc. 

Vidare så var det skillnad när föräldrarna betalade för killarna och tjejerna höll med. 

Morsan står för viktigare saker såsom vinterjacka och sånt säger tjej 5, och skor säger någon 

annan. Diverse produkter som föräldrarna står för framgår med busskort, kläder och andra 

saker. 

Tjej 2: Jag lägger mina egna pengar på nöjen, typ fika ock sånt. 

Kille 2: Ja o hobbysaker, typ min gitarr! 

Kille 3: Ja o rida o sånt hjälper dom till med, det e dyrt. 

Frågor om influenser: 

Tjej 3: Tas från idoler och personer som är kända! 

Tjej 4 och 5: MODEIKONER i tidningar o sånt såklart! 

Tjej 6 och kille 2: ne coola band som har en egen stil, kolla kedjan säger kille 2 o visar en 

kraftig kedja han har hängande ur sin högra bakficka, -precis som han i smack utbrister han!  

Tjej 4 och 5: Det får stå för dig. 

Tystnad.. 

Informationssökning 

Tjej 2: Det beror ju på vad man ska köpa, hur viktigt det är lixom, tjej 1 och 3 instämmer. 

Tjej 6 och 4-5 har meningsskiljaktigheter angående vilka produkter som ska anses viktiga. 
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Kille 2 har ett långt utlägg om gitarrer, igen.. 

Vidare diskussion kring brytpunkter: 

Kille 1: Ja pris såklart, vem kan lägga mer än 500kr på ett par brallor? Tjej 4 och 5 

dementerar. 

Alla var överens om att pris var en viktig brytpunkt och vissa menade på att märken även var 

en viktig brytpunkt då det signalerar både image och kvalitet.  

Kille 3: Ne jag köper mina kläder en gång per år på Ullared, där finns det inga märkesgrejjer, 

men det är billigt! 

Tjej 2 och 3 håller med om att priset spelar mycket roll även om inte Ullared just var ett bra 

alternativ. 

Tjej 4 och 5: Där skulle jag aldrig köpa kläder,  

Återigen diskussion.. 

Jag hittar inte de kläderna jag vill ha här i skövde säger tjej 6, så det är mest basplagg jag 

handlar här, typ undekläder etc. 

Tjejerna till höger håller med och även tjej 1, hon säger att viktigare köp gör jag i Göteborg. 

Vid diskussion kring detta så framgår det att produkter av detta slag är mer planerade och man 

kollar upp produkten mer innan man köper den exempelvis på internet. När eleverna åker till 

Göteborg så har de alltid ett mål med besöket, en vara de planerat att köpa och ska kolla olika 

alternativ som finns möjliga. 

Alternativutvärdering 

Frågor angående alternativ de hittat vid informationssökningen: 

Kille 1: Det måste som sagt vara slitstarkt och till ett bra pris. 

Kille 2 och 3 håller helt med. 

Tjej 6: Jag köper mer produkter som passar min stil. 

Tjej 1-3: Ja det är en balans mellan det billiga och det som e coolt! 

Tjej 4-5: Ne vi köper bar adet som passar vår stil. (Framgick senare att de tjäna egna pengar) 

Kille 3: jag köper ju inte så mycket kläder men mobil och annat tekniskt så jag vet inte! 

 

Vi frågar då om produktegenskaper är viktigare än saker runt produkten såsom image etc är 

viktigare. 

 

Tjej 5: Ne man köper ju det som har bra märke och sånt. 

Inte det som är bäst då säger tjej 3? 
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Killarna håller med. 

Kille 2: Man kan ju inte köpa en mobil för den e snygg! 

Tjej 4-5: Ne men kläder! 

Återigen diskussion, nu kring godkända märken och vila som inte är det för olika personer. 

Köp 

Frågor som riktar sig till hur eleverna genomför köpet. 

Tjej 1: Det beror ju på vad man ska köpa. 

Alla håller med om att det spelar roll. Billigare saker kan man köpa på impuls. 

Tjej 4-6: Ja men om det är viktigare köp så åker jag till Göteborg, då är det något man 

verkligen vill ha. 

Tjej 2: Men jag kan åka till Göteborg bara för känslan, fast man har ju alltid ett plagg eller 

nått i baktanken när man åker ner dit. 

Killarna: Ne vi planerar alla köp som e dyra! 

Det finns bättre utbud där för personer som har en egen stil säger tjej 6. 


