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Abstract  
 

The buying decision process describes how the consumer makes a purchase decision through 

a rational process (Markin, 1979) and an understanding for how consumers make a purchase 

decision can according to Sands et al. (2010) be obtained by increased knowledge for the 

information search process (the second part of the buying decision process) before a purchase. 

Today’s society offers great opportunity to obtain information (Rahim & Clemens, 2012; 

Bawden & Robinson, 2009) and by that there are in other words good opportunities for a 

rational acting by the consumers. However, there are factors working against that consumers 

act rationally and seek information prior to their purchases primarily in the form of the 

concept of information overload (Bawden & Robinson, 2009) which claims that consumers 

are limited in their information search because there is too much information but also other 

factors such as lack of time (Wood & Neal, 2009) and ability to find information (Slegers et 

al. 2012) are believed to affect the information search process.  

 

The purpose of this essay is to describe the information search behavior of consumers prior to 

a purchase considering irrational purchase decisions or the possibility of rational purchase 

decisions linked to product category and age because these variables are assumed to have an 

impact on the information search behavior prior to a purchase (Nelson, 1970; Phillips & 

Sternthal, 1977; Sledgers et al., 2012). 

 

The method applied in this essay is structured interviews conducted in a shopping center in 

the central parts of Örebro and the participating respondents are consumers who just made a 

purchase.  

 

The results of the study indicate that the majority of the consumers are making irrational 

purchase decisions and that they therefore do not use the opportunity to act rationally, 

although today’s society provide good opportunities. The information search behavior doesn’t 

seem to depend on product category except that the information sources used differ among 

categories. The result also shows that younger consumers search more information in 

comparison with older consumers. Another finding is that neither ability to find information, 

lack of time or information overload seem to be reasons for that the majority of the consumers 

have not searched for information and nor do it seem to be the reason for why the consumers 

that do search for information stop to search. That they are not seeking seems instead to be 

because they feel that they know enough about the kind of product they have bought and the 

main reason that those who search stop to search is that they feel that they have found enough 

information to make a purchase decision. 

 

 

Key words: Consumer behavior, purchase decisions, the buying decision process, information 

search, rationality, irrationality, search goods, experience goods, information overload 

 

 



 
 

Förord 
 

 

Vi skulle vilja tacka de respondenter som tog sig tid att delta i vår undersökning, utan er hade 

denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

 

Ett tack riktas även till den ansvariga på shoppingcentrat där intervjuerna genomfördes, som 

gav oss tillåtelse att genomföra våra intervjuer där. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Pia Lindell, Universitetslektor på Handelshögskolan vid 

Örebro universitet för konstruktiv kritik och värdefull vägledning i vårt arbete med uppsatsen. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en bakgrund till problemet med efterföljande 

problematisering. Avslutningsvis presenteras uppsatsens frågeställningar samt syfte.     

 

1.1 Bakgrund  

Målet med marknadsföring är enligt Kotler et al. (2008, s. 7) ”to know and understand the 

customer so well that the product or service fits... and sells itself”. Det handlar om att skapa 

värde för och en relation med kunden och grunden i denna marknadsföringsprocess är att 

förstå marknaden och hur kunden fattar sitt köpbeslut samt att kunna tillfredsställa kundernas 

behov gällande vad de behöver och vad de vill ha (Kotler et al., 2008, s. 7). En förståelse för 

konsumentbeteende är alltså centralt för att kunna utföra lämpliga marknadsföringsaktiviteter 

och ses som nyckeln till framgång för organisationer. Då konsumentbeteende är en pågående 

process som förändras naturligt i takt med att omvärlden förändras är studier som behandlar 

detta område ständigt är aktuella (Brahme Pandey et al., 2013; Solomon, 1999, s. 6). Shugan 

(2006) vidhåller detta och menar att marknadsförare, genom förståelse för konsumenters 

beteende kan identifiera centrala variabler som påverkar konsumentbeteendet och därmed 

även vilka variabler som kan betraktas ha marginell påverkan på beteendet, vilket kan 

generera insikt i vilka marknadsföringsåtgärder som är ineffektiva.  

 

Internetforum, appar, tidningar, TV, Facebook, vänner, butikspersonal, reklam, produkttester, 

familj, bloggar och hemsidor är endast några av de informationskällor som finns att tillgå för 

konsumenter för att söka information inför ett köp idag. Tillgängligheten på information i 

samhället har exploderat. Under 1990-talet publicerades 1 000 böcker om dagen i världen och 

det har skapats mer information under de senaste 30 åren än under 5 000 år dessförinnan 

(Bawden & Robinson, 2009). Internets frammarsch och bidrag med bland annat sökmotorer, 

sociala medier och hemsidor är en anledning till att vi har bättre tillgång på information i 

dagens samhälle än någonsin tidigare (Rahim & Clemens, 2012). Detta kan exemplifieras 

med att antalet dokument på Internet ökade med 100 procent mellan åren 1998 och 2000, 

närmare bestämt från 400 miljoner till 800 miljoner och det skulle ta 200 000 år att läsa all 

denna information förutsatt om 30 minuter ägnas till varje dokument (Bawden & Robinson, 
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2009). Fler och fler människor får också tillgång till information genom att 

Internetanvändandet har ökat under de senaste 20 åren. Sverige är ett land som ligger i 

framkant gällande utbredning av Internetanvändande. År 1992 hade 1,5 procent av Sveriges 

befolkning tillgång till Internet, år 2002 var siffran 70,6 procent och år 2012 var 94 procent av 

befolkningen Internetanvändare
1
. Detta gör Sverige till det tredje främsta landet i världen 

beträffande andel av befolkningen som kan klassificeras som Internetanvändare 

(data.worldbank.org). 

 

1.2 Problematisering  

En central modell inom konsumentbeteende är den så kallade köpbeslutsprocessen. Denna 

modell beskriver hur konsumenten fattar ett köpbeslut genom en rationell process (Markin, 

1979). Enligt modellen kan konsumenten genomgå fem olika steg för att fatta ett beslut 

gällande köp av en produkt eller en tjänst. De steg som normalt presenteras är need 

recognition, information search, evaluations of alternatives, purchase decision och 

postpurchase behavior (Kotler et al., 2008, s. 265; Solomon, 1999, s. 270). 

 

Prabha et al. (2007) menar att en rationell individ inom rationella beslutsteorier beskrivs som 

”nyttomaximerande” och antas känna till och utvärdera samtliga alternativ inför ett beslut. Det 

kan dock diskuteras om detta beteende stämmer överens med hur individer agerar inför ett 

köpbeslut i realiteten, vilket har resulterat i att kritik har riktas mot rationella beslutsteorier (se 

till exempel Prabha et al., 2007; Kapeller et al., 2013; Shugan, 2006; Simon, 1955; Stigler 

1961; Wolvén, 1994). Kritiker gällande detta perspektiv hävdar till exempel att perfekta 

marknadsförhållanden där konsumenten har fullständig överblick på alla alternativ inte 

existerar i realiteten och att rationalitet inte kan betraktas som en dikotom variabel (Stigler 

1961; Wolvén, 1994). Debatten som berör rationalitet verkar vara oändlig. Den har sedan 

länge pågått och är aktuell än idag. Under Nobelveckan i Stockholm i december 2013 

diskuterades till exempel om människor är rationella i deras beslutsfattande eller inte och det 

visade sig att många framstående ekonomer är oense i denna fråga (Shiller, 2014).  

Sands et al. (2010) menar att förståelse för hur konsumenter fattar beslut kan erhållas vid ökad 

förståelse för informationssökningsprocessen (information search) inför ett köp, vilken är den 

del av köpbeslutsprocessen som kan uppstå efter att konsumenten identifierat ett behov (need) 

                                                           
1
 Internetanvändare innebär att personen har tillgång till det globala nätverket. 
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av något slag (Kotler et al., 2008, ss. 265-272). Enligt Sands et al. (2010) är det primära syftet 

med informationssökning inför ett köp att finna det bästa alternativet till lägsta möjliga pris 

efter att hänsyn har tagits till de fördelar som produkten upplevs vara i besittning av för att 

kunna maximera nyttan för köparen. Informationssökning inför ett köp kan därför vara ett 

hjälpmedel för att fatta ett rationellt köpbeslut och enligt Markin (1979) kan en konsument 

inte betraktas vara helt rationell om potentiellt tillgänglig information inte används. Beroende 

på hur mycket potentiell information som samlas in inför ett köp kan det med hänsyn till 

Markin (1979) och Wolvén (1994) antas att konsumenters köpbeslut kan betraktas vara 

rationella i olika grad då informationssökningsprocessens omfattning kan antas underlätta för 

konsumenten att köpa “det bästa alternativet” om information om flera olika alternativ 

beaktats. Eftersom köpbeslutsprocessen beskrivs som rationell (se Markin, 1979) vill vi dock 

betona att samtliga delar i denna process tillsammans anses ha en avgörande betydelse för om 

ett köpbeslut kan betraktas som rationellt. Endast informationssökningsprocessen i sig anses 

därmed inte ensam kunna bidra till ett rationellt köpbeslut, utan denna process måste integrera 

med de övriga stegen i köpbeslutsprocessen för att köpet ska kunna betraktas som rationellt.  

Utgångspunkten i denna uppsats är dock att en konsument i samband med att denne inleder en 

informationssökningsprocess inför ett köp ökar möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut. 

 

Ett köpbeslut med utesluten informationssökningsprocess kan med hänsyn till Becker (1962) 

betraktas som irrationellt. Markin (1979) presenterar empiriska bevis för att konsumenter inte 

söker och behandlar någon omfattande information i samband med köp och 

konsumtionsproblem, vilket kan innebära att konsumenter agerar irrationellt. Då tillgången på 

information har ökat de senaste decennierna och fortsätter att öka kontinuerligt samt då 

information idag är mer lättillgänglig (se avsnitt 1.2 Bakgrund) skulle det dock kunna antas att 

konsumenter är mer rationella idag. Att de tar del av mycket information inför ett köp och 

jämför olika alternativ eftersom möjligheten att agera mer rationellt finns, då information som 

behövs för att fatta ett nyttomaximerande beslut är mer lättillgänglig. Det finns även litteratur 

som visar på en antydan till detta. I USA söker till exempel enligt en studie från år 2012, 89 

procent av Internetanvändarna information före ett köp och antalet källor som används före ett 

köp verkar enligt en annan studie ha ökat från 5,3 stycken år 2010 till 10,4 år 2011 (Rahim & 

Clemens, 2012; Jay Baer, 2013). Fernandez (2012, s. 5; s. 115) påstår även att konsumenter 

idag ofta är mer pålästa om produkten som de planerar att köpa än säljaren i butiken. 
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Det finns dock studier som antyder att den ökade tillgången på information inte leder till ett 

mer rationellt beteende då konsumenter ska fatta ett köpbeslut. Bawden och Robinson (2009) 

betonar till exempel i enighet med Prabha et al. (2007) att det finns en negativ sida av det 

förändrade informationssamhället som kan beskrivas med hjälp av konceptet information 

overload 2 . Idén om information overload grundas i att det finns för mycket tillgänglig 

information och att det finns en oro beträffande detta som ständigt ökar i samhället. 

Information overload beskrivs inträffa då individer upplever relevant och potentiellt 

användbar information som ett hinder snarare än nytta. Detta skulle kunna resultera i att 

individer inte orkar söka efter information och därför söker mindre information inför ett köp. 

Detta skulle i motsats till tidigare resonemang kunna innebära att konsumenter inte utnyttjar 

möjligheten att agera rationellt till fullo eller till och med att informationssökningsprocessen 

inte existerar samt att konsumenter istället agerar irrationellt, vilket skulle stödja Markin 

(1979) resultat som nämndes ovan.  

 

Shugan (2006) och Becker (1962) menar att innebörden av begreppet rationalitet är diffust 

och omdiskuterat, något som vi även anser att begreppet irrationalitet är. Vad som bedöms 

vara rationellt och irrationellt är därmed inte så självklart som vi kanske tror. Det finns även 

en problematik kring skillnaden mellan dessa begrepp. Vad en person anser vara rationellt kan 

enligt en annan person bedömas som irrationellt. Lars Peter Hansen, Nobelpristagare i 

ekonomisk vetenskap 2013 tillämpade rationella modeller i sitt arbete, men kompletterade 

dessa med emotionella faktorer. Något som Robert J. Shiller, Nobelpristagare i ekonomisk 

vetenskap 2013 anser vara irrationellt. Christopher Sims, Nobelpristagare 2011 menar att det 

kan vara rationellt att vara ouppmärksam på information då människan begränsas av 

oförmåga att veta allt (Shiller, 2014), vilket Becker (1962) betraktar som mer irrationellt. Vi 

vill därför redan nu betona att begreppen rationalitet och irrationalitet på grund av sin 

komplexitet i denna uppsats är begränsade till de definitioner som återges i teorikapitlet.  

 

Det finns många olika perspektiv på rationalitet som motsätter varandra, både inom samma 

ämnesområde och inom olika ämnesområden såsom till exempel ekonomi, psykologi, 

sociologi och antropologi (Shiller, 2014). I korta drag betraktas begreppet rationalitet i denna 

uppsats som externa bedömningar om vad som antas vara rationellt inom ekonomisk teori, 

något som Wolvén (1994) beskriver som objektiv rationalitet. Ett annat synsätt på rationalitet 

                                                           
2
 I denna uppsats används det engelska begreppet ”information overload”. 
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som anses viktigt att belysa benämns subjektiv rationalitet, där denna beskrivs som olika från 

individ till individ (Wolvén, 1994). Det vill säga att individens kontext och förutsättningar 

spelar roll för huruvida dennes beteende kan beskrivas som rationellt eller inte. Detta synsätt 

är dock inte i fokus i denna studie. Synsätten på rationalitet kan också betraktas som nära 

sammankopplade till de olika teoretiska perspektiv som existerar gällande konsumenters 

informationssökning. De tre huvudperspektiven är det ekonomiska perspektivet där fokus 

ligger på lönsamhet, det psykologiska perspektivet där fokus ligger på individuella skillnader 

och informationsprocesseringsperspektivet där fokus ligger på människans 

minnesbegränsningar gällande informationsbehandling (Awasthy et al. 2012). Majoriteten av 

dagens forskning utgår enligt Awasthy et al. (2012) från ekonomisk rationalitet, vilket innebär 

att grundtanken är att konsumenten slutar att söka information innan kostnaden för själva 

sökningen överstiger fördelarna som fås. Då en förståelse för konsumentbeteende och för 

marknaden är centralt för att kunna utföra lämpliga marknadsföringsaktiviteter och för att 

kunna anpassa dessa till sin målgrupp (Solomon, 1999, s. 6) anses en förståelse för variabler 

som påverkar konsumenters informationssökningsprocess vara avgörande för att kunna 

allokera sina marknadsföringsresurser på rätt sätt. Därför vill vi vara öppna för andra orsaker 

som kan påverka omfattningen av en konsuments informationssökningsprocess än de som 

enbart grundas i det ekonomiska perspektivet inom informationssökningsteori.  

 

En faktor som tycks påverka hur mycket information en konsument söker är produktkategori 

(Awasthy et al., 2012). Peterson et al. (1997) gör en produktklassificering genom att dela in 

produkter i search goods och experience goods3.  De produkter som tillhör kategorin search 

goods är enligt Nelson (1970) produkter som kan utvärderas med hjälp av information som 

inhämtas externt och experience goods är produkter som kräver personlig inspektering och 

provning och där konsumenten enbart samlar in minimalt med information före inspektionen. 

Med tanke på detta kan det antas att konsumenter som köper en produkt som kan klassificeras 

som search goods, vilken innehar attribut som kan jämföras via extern information söker 

information inför köpet på ett rationellt sätt och att konsumenter som köper en produkt som 

kan klassificeras som experience goods agerar mindre rationellt eller irrationellt. Senare 

studier visar dock på att gränsen mellan dessa typer av produkter eventuellt har suddats ut 

(Weathers et al., 2007; Huang et al., 2009). Då det nya informationssamhället har bidragit till 

att mer information om alla typer av produkter finns mer lättillgänglig idag i jämförelse med 

                                                           
3
 I denna uppsats används de engelska begreppen ”search goods” och ”experience goods”. 
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under 1970-talet då Nelson publicerade sin klassificering, så anses det intressant att se om 

informationssökningsprocessen inför dessa typer av produkter idag fortfarande skiljer sig åt 

eller sker på liknande sätt. 

 

Marknaden kan förstås bättre genom att studera demografiska faktorer såsom till exempel 

ålder, kön och yrke. I Sverige och även i övriga Europa samt i andra industriländer är en 

demografisk trend att åldersstrukturen av befolkningen förändras och en större andel av 

befolkningen utgörs av äldre (Kotler et al., 2008 ss. 186-188; Washington Post, 2011). I 

Sverige föds idag färre barn samtidigt som vi lever allt längre. På 100 år har andelen äldre i 

Sverige fördubblats och enligt siffror från 2012 utgör till exempel gruppen personer över 65 

år 19 procent av hela Sveriges befolkning i jämförelse med 8,4 procent år 1911 (SCB, 2012). 

Enligt Solomon (1999, s. 488) ansågs förr denna grupp av äldre människor mindre viktig för 

marknadsförare då det fanns en stereotypisk syn att äldre inte spenderade lika mycket pengar 

som andra målgrupper och att de även var inaktiva. Denna syn på äldre konsumenter är dock 

inte längre rättvisande och en äldre grupp av konsumenter som dessutom håller sig krya 

längre utgör en viktig målgrupp för företag idag (Solomon, 1999, s. 488). Det kan därför 

betraktas som viktigt att skapa en förståelse för om och i sådana fall på vilket sätt som den 

äldre befolkningen skiljer sig från den relativt yngre befolkningen gällande sökbeteende då de 

eventuellt söker information inför ett köp. Samtidigt blir de idag yngre konsumenterna 

morgondagens äldre konsumenter, vilket innebär att det är viktigt att förstå deras eventuella 

sökprocess inför ett köp för att kunna nå ut till dessa konsumenter med 

marknadsföringsåtgärder för att skapa en relation med kunderna och kunna behålla dem 

genom deras livscykel.   

 

För att få förståelse för konsumenters informationssökningsbeteende anses det också 

intressant att studera varför konsumenter slutar att söka information, alternativt varför de inte 

söker någon information och därmed agerar irrationellt. Information overload kan som 

tidigare nämnts vara en orsak till varför konsumenter slutar alternativt väljer att inte söka 

någon information inför ett köp. Det finns även studier som visar att till exempel tidsbrist kan 

resultera i att konsumenter inte söker information (Wood & Neal, 2009; Laroche, 2000). 

Andra studier betonar att det på grund av dagens informationsmöjligheter kan vara bristande 

förmåga att söka information som är anledningen till varför konsumenter slutar eller inte 

väljer att söka information inför ett köp (Ramón-Jerónimo et al., 2013). Vissa studier menar 

istället att konsumenter slutar att söka information när de funnit ett alternativ som är bra nog 
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(Simon, 1955; Mansourian & Ford, 2007).  Ytterligare en faktor som verkar kunna påverka 

omfattningen av informationssökningen inför ett köp är tidigare produktkunskap (Awasthy et 

al. 2012).  

  

Det verkar sammanfattningsvis rimligt att konsumenter söker information inför sitt köp och 

agerar rationellt då tillgången på information är god. Samtidigt finns dock faktorer som gör att 

det även verkar rimligt att konsumenter inte söker någon omfattande information inför köp 

eller genomför sitt köp helt utan en informationssökningsprocess och därmed fattar 

irrationella köpbeslut. Det finns delade meningar om vad som påverkar omfattningen av 

informationssökningen och om vad som gör att konsumenter i vissa fall inte söker någon 

information inför ett köp, trots den stora tillgång på information som existerar i samhället. 

Typ av produkt och ålder har identifierats som variabler som kan tänkas ha en påverkan på 

informationssökningsprocessens omfattning. Även information overload, tidsbrist, bristande 

förmåga att söka, att konsumenten funnit ett alternativ som är bra nog samt tidigare 

produktkunskap anses vara möjliga anledningar till varför konsumenter inte söker eller slutar 

att söka information inför ett köp. En förståelse för om och i sådana fall hur dessa faktorer 

påverkar konsumentens sökbeteende inför ett köp kan underlätta för marknadsförare gällande 

hur de ska utforma sina marknadsföringsaktiviteter för att nå ut med sitt budskap till 

potentiella konsumenter. Detta resonemang har resulterat i följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan konsumenters sökbeteende inför ett köp beskrivas med avseende på irrationella  

    köpbeslut eller möjliggörandet av rationella köpbeslut genom   

    informationssökningsprocessen? 

 

   1a. Hur påverkar produktkategori i form av search goods och experience goods  

         konsumenters sökbeteende inför ett köp med avseende på irrationella köpbeslut eller  

         möjliggörandet av rationella köpbeslut genom informationssökningsprocessen?  

 

   1b. Hur påverkar ålder konsumenters sökbeteende inför ett köp med avseende på irrationella  

         köpbeslut eller möjliggörandet av rationella köpbeslut genom 

         informationssökningsprocessen? 

 

   1c. Varför slutar konsumenter att söka information inför sitt köp? 
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   1d. Varför väljer vissa konsumenter att inte söka någon information inför sitt köp? 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för konsumenters 

köpbeteende genom att beskriva konsumenters informationssökningsbeteende inför ett köp 

med avseende på irrationella köpbeslut eller möjligheten till rationella köpbeslut genom 

informationssökningsprocessen. Ett delsyfte med uppsatsen är att jämföra olika 

produktkategoriers (search goods och experience goods) samt ålderskategoriers påverkan på 

informationssökningsbeteendet inför ett köp för att bidra med förståelse för om och i sådana 

fall hur dessa variabler påverkar sökbeteendet inför ett köp. För att bidra med förståelse är 

ambitionen även att förklara varför konsumenter slutar att söka information inför sitt köp eller 

varför har de inte sökt någon information alls inför köpet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. 

Detta gäller begreppen rationalitet och irrationalitet samt dess koppling till extern och intern 

informationsökning. I detta kapitel presenteras även faktorer som kan antas påverka 

informationssökningsprocessen inför ett köp. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som 

sammanfattar teoretiska utgångspunkter och som betonar uppsatsens centrala begrepp. 

 

2.1 Begreppet rationalitet 

Rationalitet betyder enligt nationalencyklopedin (2013) “effektiv” och “grundad på förnuftet” 

och den allmänna definitionen av rationalitet anses enligt Shugan (2006) vara ”having the 

ability to reason” och specifikt inom marknadsföring tycks forskare vara överens om att 

rationalitet kan definieras som “taking the best action”. Innebörden av dessa definitioner 

upplevs som breda och otydliga, vilket lämnar ett stort utrymme för varje enskild individ att 

tolka vad som egentligen menas. Det kan därför konstateras att rationalitet är ett komplext 

begrepp vars innebörd kan tolkas på flera olika sätt. Detta är något som vidhålls av Shugan 

(2006) som menar att olika definitioner av begreppet rationalitet ofta kan betraktas som 

diffusa samt att begreppet, på grund av sin komplexitet ofta orsakar oproduktiva och 

resultatlösa diskussioner. Becker (1962) menar att meningen av begreppet rationalitet varit 

oklar under en lång tid, men att en acceptans erhölls om att ett rationellt beteende kunde 

beskrivas med hjälp av en nyttomaximerande vinstfunktion. Idag verkar denna acceptans dock 

inte existera, utan debatten om rationalitet är fortfarande aktuell och Robert J. Shiller, 

nobelpristagare i ekonomisk vetenskap 2013 menar att orsaken till detta är svårigheterna med 

att definiera ordet ”rationalitet” (Shiller, 2014). 

 

Kapeller et al. (2013) menar att den rationella individen traditionellt sett beskrivs med fyra 

attribut, vilka utgörs av completeness (fullständighet), ordinality (rangordning), consistency 

(konsekvens) och optimisation (optimering). Attributet completeness förklaras med att en 

individ är informerad om samtliga tänkbara alternativ inför ett beslut och med attributet 

ordinality menas att en individ kan rangordna alternativen efter vilket som är mest och minst 

fördelaktigt. Hur mycket bättre ett alternativ är jämfört med ett annat kan däremot inte 

klargöras. Attributet consistency innefattar att rangordningen av alternativ är konsekvent (om 
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A är bättre än B och B är bättre än C så är A bättre än C) och det sista attributet, optimisation 

innebär att individen med hjälp av rangordningen optimerar förväntat resultat (Kapeller et al., 

2013). Dessa attribut bygger på att det är möjligt för en individ att känna till och utvärdera 

samtliga alternativ inför ett beslut, vilket enligt Prabha et al. (2007) är ett grundantagande 

inom rationella beslutsteorier. Dessa attribut kan med hänsyn till Markin (1979) betraktas som 

nära sammankopplade med köpbeslutsprocessen. Köpbeslutsprocessen kan vidare ses som 

nära relaterad till bilden av homo economicus, “den ekonomiska människan” (se O’boyle, 

2009). Detta är en traditionell bild som härstammar från nationalekonomin och som används 

för att förstå konsumenten och hur denne fattar köpbeslut. Enligt denna uppfattning är 

konsumenten en rationell och nyttomaximerande individ som antas utvärdera utbudet av en 

produkt eller en tjänst, samt rangordna och bedöma alla valmöjligheter utefter priser och 

egenskaper, vilka konsumenten antas ha fullständig kunskap om (Wolvén, 1994; Solomon, 

1999 s. 270; Simon, 1955). Ursprunget till denna syn på människan är oklart, men enligt 

O’boyle (2009) kan den tidigaste användningen av begreppet härledas till Pantaleoni (1889). 

Bilden av ”den ekonomiska människan” kan kopplas till stegen information search, 

evaluations of alternatives och purchase decision i modellen över köpbeslutsprocessen där 

konsumenten förväntas samla information om olika alternativ, utvärdera dessa och med hjälp 

av underlaget fatta ett adekvat köpbeslut.  

 

För att kunna betraktas som fullkomligt rationell vid till exempel ett köp så ska alltså 

konsumenten ta alla valmöjligheter i beaktning samt ha fullständig information om dessa 

alternativ. Detta kanske var möjligt förr i tiden då antalet produkter var färre och då det även 

fanns mindre information i samhället att hämta kunskap från. Under det senaste seklet har 

tillgången på information expanderat kraftigt och en veckoupplaga av New York times 

innehåller mer information än vad en person som levde under 1600-talet stötte på under en hel 

livstid (Bawden & Robinson, 2009). Detta bidrar till att vi i denna studie i enighet med 

kritiker gällande detta perspektiv (se till exempel Prabha et al., 2007; Kapeller et al., 2013; 

Shugan, 2006; Simon, 1955; Stigler 1961; Wolvén, 1994) inte antar att ett fullständigt 

rationellt beteende är möjligt, men att det är möjligt att vara mer eller mindre rationell, det vill 

säga rationell i olika grad samt irrationell. Detta synsätt kan relateras till Simon (1955) som 

menar att människor agerar rationellt till en viss grad och ställer sig kritisk till konceptet om 

“den ekonomiska människan”. Att agera rationellt till en viss grad kan benämnas begränsad 

rationalitet. Med begränsad rationalitet menas att människan inte kan agera helt rationellt i 

riktiga beslutsmiljöer på grund av begränsningar som berör behandling av information. Dessa 
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begränsningar karaktäriseras av begränsning av information som samlas in och bearbetas samt 

begränsad förmåga att bedöma de olika alternativen (Fiori, 2011). Detta beskriver Agosto 

(2002) som begränsningar i form av tid och intellektualitet. 

 

Inom ramarna för begränsad rationalitet placerar Mansourian och Ford (2007) konceptet 

satisficing
4
. Satisficing går ut på att människor som söker information inför ett beslut väljer 

ett alternativ som är “bra nog”. Detta betyder att människor slutar att söka information trots 

att det är möjligt att de finner bättre information om de fortsätter informationsökningen. 

Resonemanget om satisficing återfinns hos Simon (1955) och det är många författare som 

återger Simons studier som ursprungskälla till konceptet (Prabha et al., 2007; Agosto et al., 

2002; Mansourian & Ford, 2007; Brahme Pandey et al., 2013). Enligt Stigler (1961) använder 

konsumenter sig av en slags rationell kostnads- fördelsanalys då de söker information inför ett 

köp (i den studiens fall prisinformation). Så länge fördelarna, det vill säga förminskning av 

risk och sannolikheten att finna ett bättre alternativ, väger över kostnaden för sökningen mätt i 

pengar, tid eller ansträngning fortsätter konsumenten att söka information inför sitt köp. Detta 

kan kopplas samman med konceptet satisficing och även med Sands et als. (2010) 

resonemang om att syftet med informationssökning inför köp är att nyttomaximera genom att 

konsumenten avslutar informationssökningen då den funnit ett alternativ som är bra nog och 

innan sökningens kostnad väger över fördelen med sökningen. 

 

En kort sammanfattning av olika källors syn på rationalitet visas i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 I denna uppsats används det engelska begreppet ”satisficing”. 
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Tabell 1: Sammanfattning av olika källors syn på rationalitet 

Begreppet rationalitet  Källa 

“Effektiv”, “grundad på förnuftet” Nationalencyklopedin (2013) 

“Having the ability to reason” Shugan (2006) 

“Taking the best action” Inom marknadsföring enligt Shugan 

(2006) 

“Nyttomaximera” Becker (1962) 

Kostnads- fördelsanalys Stigler (1961) 

Består av fyra attribut: 

Completeness (Vara informerad om samtliga 

alternativ) 

Ordinality (Rangordna alternativ efter 

fördelaktighet) 

Consistency (Rangordningen är konsekvent) 

Optimisation (Optimering av förväntat resultat 

med hjälp av rangordningen) 

Kapeller et al. (2013) 

Begränsad rationalitet (Agerar rationellt till en 

viss grad på grund av begränsningar) 

Simon (1955), Agosto (2002), Fiori 

(2011) 

Satisficing, som inkluderas i begreppet begränsad 

rationalitet. (Människor som söker information 

inför ett beslut väljer ett alternativ som är “bra 

nog”) 

Simon (1955), Prabha et al. (2007), 

Agosto, (2002), Mansourian & Ford, 

(2007), Brahme Pandey (2013) 

 

2.2 Begreppet irrationalitet  

Becker (1962) kom fram till att ett irrationellt beteende är mer förenligt med ekonomisk teori 

än vad som tidigare antagits. Författaren beskriver ett irrationellt beteende som en avvikelse 

från att nyttomaximera, vilket kan betraktas som en avvikelse från ett rationellt beteende som 

delvis innefattar att söka information om alternativ och utvärdera dessa. Han förklarar vidare 

att det irrationella beteendet kan utgöras av impulsivitet som resulterar i oförutsedda 

förändringar eller ett vanemässigt beteende som inte genererar någon förändring alls. Detta 

klassificerar Becker (1962) som två irrationella extrempunkter och menar att ett irrationellt 

beteende kan innehålla en blandning av impulsivitet och vanemässigt beteende (Becker, 

1962). Rook (1987) menar att rationalitet och impulsivitet är två krafter som är varandras 

motsatser, vilket överensstämmer med Beckers (1962) resonemang. Även Brahme Pandey et 

al. (2013) som beskriver olika perspektiv på konsumenten beskriver vad de kallar det 

ekonomiska perspektivet (konsumenten är rationell) och det passiva perspektivet 
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(konsumenten är impulsiv och irrationell och kan därför lätt utnyttjas) som två helt olika sätt 

att se på konsumenten. 

 

En kort sammanfattning av begreppet irrationalitet visas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av begreppet irrationalitet 

Begreppet irrationalitet Källa 

Avvikelse från nyttomaximering (Det vill säga inte söka 

information om alternativ för att ge möjlighet till 

utvärdering). 

Becker (1962) 

Kan bestå i impulsivitet, vanemässigt beteende eller en 

kombination av de båda.  

Becker (1962) 

 

2.3 Intern och extern informationssökning inför köp 

Denna uppsats har sitt fokus kring informationsökningsprocessen (information search) som 

kännetecknas som den andra delen i köpprocessen (Kotler et al., 2008, s. 265; Solomon, 1999, 

s. 270) och det är i samband med informationsökningsprocessen som konsumenterna får en 

första kontakt med både icke-kommersiella källor och kommersiella källor efter att de har 

identifierat ett behov (Solomon, 1999, s. 274). Informationsökning inför ett köp kan delas in i 

intern och extern informationsökning. Med intern informationsökning menas att konsumenten 

letar i det egna minnet efter användbar information för att fatta ett köpbeslut och extern 

informationssökning innefattar informationsökning som sker utöver den sökning som sker 

internt (Solomon, 1999, s. 274). 

 

Kotler et al. (2008, s. 266) exemplifierar flera olika källor som en konsument kan hämta 

extern information från och menar att konsumenten kan vända sig till personliga källor 

(vänner, bekanta, grannar, familj), kommersiella källor (försäljare, reklam, skyltar, 

förpackningar, Internet) och publika källor (massmedia, produkttestorganisationer). I denna 

uppsats vill vi dock belysa att vi anser att källan Internet, som Kotler et al. (2008) valde att 

placera i kategorin kommersiella källor är betydligt mer komplex än vad det ges uttryck för då 

information på Internet (online) i många fall kan ersätta information som kan erhållas på den 

fysiska marknaden (offline) och då Internet även har bidragit till att många håller kontakt med 
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familj, vänner och bekanta via sociala medier. Vi anser med andra ord att Internet mer eller 

mindre kan förenas med samtliga kategorier som exemplifieras av Kotler et al. (2008, s. 266). 

En konsument som söker extern information oavsett om denna information söks offline eller 

online antas i denna uppsats skapa möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut. Om en 

konsument inte ger uttryck för att söka extern information antas att konsumenten agerar 

irrationellt, det är dock möjligt att denne söker information internt alternativt handlar på 

impuls beroende på om köpet var planerat eller inte. 

 

Laroche et al. (2000) betonar att köpbeslut, oavsett om köpet är till sig själv eller avsett till 

någon annan innehåller viss risk och att denna upplevda risk tenderar att öka ju mindre 

information som samlas in innan köpbeslutet fattas, vilket överensstämmer med Stiglers 

(1961) kostnads- fördelsanalys som innebär att informationssökning inför köp minskar 

upplevd risk. Laroche et al. (2000) menar vidare att en informationssökningsprocess inför ett 

köp kan skilja sig beroende på om köpet är till konsumenten själv eller till någon annan. De 

för ett resonemang om att en konsument vid köp av en gåva måste ta hänsyn till personen i 

frågas önskan och att ökat informationsintag inför köpet är fördelaktigt för att minska risken. 

Detta kan enligt Laroche et al. (2000) leda till att en konsuments informationssökningsprocess 

blir mer omfattande vid köp av en gåva jämfört med ett köp till sig själv, vilket i denna 

uppsats mening skulle innebära att konsumenter till större del utnyttjar möjligheten att agera 

rationellt i samband med gåvoköp. De betonar dock också att det finns studier som indikerar 

annat och att kunskapen inom detta område är bristande. 

 

I samband med julhandeln i Sverige så omsätter företag cirka en tredjedel mer än 

omsättningen en genomsnittlig månad (svenskhandel, 2012), vilket betyder att det kan antas 

att konsumenter vid denna tid på året köper relativt mycket gåvor. Laroche et al. (2000) menar 

att informationssökningsprocessen inför köp av gåvor i samband med julklappshandel kan 

påverkas av tidspress gällande både informationssökningsprocessens omfattning och val av 

informationskällor. Detta medför att det både kan tänkas att konsumenter vid köp av 

julklappar kan agera mer rationellt samtidigt som de även kan tänkas agera mindre rationellt 

eller irrationellt på grund av tidsbrist. 
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2.4 Informationssökningsprocessens koppling till ett rationellt köpbeslut 

Enligt Solomon (1999, s. 564) är informationssökning “the process whereby a consumer 

searches for appropriate information to make a reasonable decision”, något som kan kopplas 

till de generella synsätt på begreppet rationalitet som presenterades i tabell 1 (se avsnitt 2.1 

Begreppet rationalitet), till exempel “grundad på förnuftet” och “having the ability to reason”.  

Då köpprocessen beskrivs som rationell (Markin, 1979) och då rationalitet inte kan ses som en 

dikotom variabel (Wolvén, 1994) antas det i denna uppsats att konsumenter som inleder en 

informationsökningsprocess inför ett köp skapar möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut i 

viss grad.  

 

Enligt Kotler et al. (2008, s. 266) kan informationssökningsprocessen innebära att 

konsumenten söker information dels genom att helt enkelt ha ökad uppmärksamhet gällande 

information kopplat till produkten eller genom att aktivt söka information, vilket alltså 

innebär att konsumenten samlar extern information. Det är denna externa informationssökning 

som i denna uppsats förknippas med möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut, då den 

externa informationsökningen möjliggör ökad medvetenhet och ger information om 

potentiella alternativ. 

 

Kapeller et al. (2013) illustrerade den rationella individen med hjälp av fyra attribut varav de 

två första, completeness (vara informerad om samtliga alternativ) och ordinality (rangordning) 

anses ha inverkan på konsumenters informationsökningsprocess inför ett köp och med hänsyn 

till innebörden av begränsad rationalitet och att vi inte ser rationalitet som en dikotom 

variabel anses det möjligt att uppfylla en viss grad av dessa attribut. Simon (1955) menar att 

det i rationella beslutsteorier antas att en individ har övervägt samtliga alternativ innan ett 

beslut fattas, men att det i praktiken sker en kontinuerlig utvärdering och bortselektering av 

alternativ. Vilket vi i denna uppsats tolkar som att konsumenten samtidigt som denne söker 

information väljer bort alternativ istället för att göra en stor utvärdering i slutet av 

informationssökningsprocessen. I denna uppsats antas att en individs möjlighet till att fatta ett 

rationellt köpbeslut ökar i samband med att informationsökningsprocessen inför ett köp blir 

mer omfattande. Köpbeslutet och det slutliga köpet kan därmed betraktas som mer eller 

mindre rationellt delvis beroende på informationssökningens omfattning. Detta eftersom mer 

information ger en vidare uppfattning om utbudet gällande alternativ när det gäller alternativa 

produkter som kan fylla konsumentens behov, alternativa återförsäljare av samma produkt 

samt att olika källor kan ge olika beskrivningar av samma produkt. Detta betonas i Kotler et 
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al. (2008, s. 268) som menar att ju mer information som konsumenten erhåller desto mer ökar 

konsumentens medvetenhet och kännedom om vilka olika alternativ som finns tillgängliga 

och informationen hjälper konsumenten att selektera bort vissa alternativ. 

 

Attributen completeness och ordinality ligger tillsammans med övriga studiers syn på 

rationalitet (se avsnitt 2.1 Begreppet rationalitet, tabell 1) till grund för definitionen av att en 

konsument tar till vara på möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut vilken är att:  

 

“Konsumenten skapar möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut genom att samla extern 

information om alternativ och på så vis ge möjlighet till kontinuerlig rangordning och i 

samband med att mer extern information samlas in ökar möjligheten att fatta ett mer rationellt 

köpbeslut.”  

 

Detta innebär att vi tänker oss att genom att samla extern information om alternativ så ges en 

möjlighet till att kontinuerligt rangordna alternativ och vidare därmed möjlighet till att fatta 

ett rationellt köpbeslut. Vi ser därför inte attributen ordinality och completeness som avskiljda 

från varandra, utan snarare att attributet ordinality ingår i attributet completeness. Vi har dock 

inte fördjupat oss i attributet ordinality i denna studie på grund av att studien skulle bli alltför 

omfattande om syftet även var att skapa en större förståelse för hur rangordning av alternativ 

sker inför ett köp. Vi tror att få konsumenter är medvetna om hur de genomför en sådan 

rangordning och för att kunna genomföra en studie med syftet att förstå hur rangordningen går 

till menar vi att det skulle krävas en metod som till exempel innefattar antingen att forskaren 

följer med respondenten och ber denna “tänka högt” samtidigt som han eller hon söker 

information eller alternativt att respondenten spelar in sina tankar själv i samband med sin 

informationssökningsprocess. Med avseende på attributet completeness så anses det totala 

antalet källor, vilka olika typer av källor, hur mycket tid som läggs på sökningen samt hur 

många olika typer av källor som en konsument använder för att söka information inför ett köp 

kunna kopplas till information om alternativ (se avsnitt 3.4 Operationalisering av 

informationssökningsprocessen med koppling till irrationella och rationella köpbeslut). Detta 

anses kunna vara essentiell information för företag och marknadsförare för att öka förståelsen 

för konsumentens köpbeteende. Om dessa aktörer besitter kunskap om hur konsumenterna 

samlar information inför ett köp, till exempel genom att identifiera konsumenternas 

informationskällor, så ökar möjligheterna för att tillhandahålla information i det mest 
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eftertraktade och därmed effektiva formatet och på så sätt effektivisera kommunikationen 

mellan företaget och kunderna (Kotler et al., 2008, s. 269). 

 

Det är med hänsyn till begränsad rationalitet omöjligt att erhålla all tillgänglig information 

som kan vara relevant för att fatta ett beslut, men då attributet completeness indikerar att en 

individs rationalitet ökar allteftersom mer extern information samlas in väcks en tanke om att 

det tar tid att vara rationell. Detta skulle kunna innebära att en rationell individ genomgår 

långa processer av informationsökning som eventuellt försenar beslutet som så småningom 

ska fattas. Med tanke på de nya informationsmöjligheterna kan det även antas att kostnaden 

för informationssökning i form av tid och ansträngning har minskat samtidigt som Internet har 

bidragit med att kostnaden har blivit lägre rent monetärt. Det kan även antas att Internet bidrar 

till att öka fördelarna i Stiglers (1961) kostnads- fördelsekvation genom att risken blir lägre 

om fler alternativ kan tas i beaktning. Med tanke på detta kan sannolikheten för att finna ett 

bra alternativ betraktas som större (Klein & Ford, 2003), vilket indikerar att individer kan 

antas skapa förutsättningar att agera rationellt genom informationssökningsprocessen. 

 

2.5 Informationssökningsprocessens koppling till ett irrationellt köpbeslut 

Ett irrationellt beteende beskrivs enligt Becker (1962) som en avvikelse från att 

nyttomaximera, det vill säga en avvikelse från ett rationellt beteende som innefattar att söka 

information om alternativ och utvärdera dessa. Med hänsyn till detta skulle ett irrationellt 

köpbeslut kunna beskrivas som ett köpbeslut som saknar informationssökning eller som 

genomförs utan en extern informationssökningsprocess. Enligt Solomon (1999, s. 274) 

genererar nämligen sällan en intern informationssökning tillräcklig information för att fatta ett 

köpbeslut. Att enbart leta internt i minnet efter information inför ett köp kan heller inte 

betraktas vara rationellt då en konsument inte kan ha tillräcklig information om alternativa 

produkter eller alternativa återförsäljare med hjälp av denna typ av sökning. 

 

Ett köp som grundas på enbart intern informationsökning kan med hänsyn till Wood och Neal 

(2009) till exempel beskrivas som ett planerat eller oplanerat vaneköp, eftersom ett sådant typ 

av köp är starkt förknippat med tidigare erfarenheter och därmed minnet. Då ett vaneköp 

enligt Becker (1962) klassificeras som ett irrationellt köp, kan därmed också intern 

informationsökning betraktas som irrationellt. Ett köp som genomförs med enbart intern 

informationssökning behöver dock inte klassas som ett vaneköp, utan ett köp som baseras på 
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intern informationsökning kan också bero på konsumentens preferenser och uppfattningar om 

att produkten tillgodoser ett mål eller genererar glädje (Wood & Neal, 2009). 

 

En annan typ av irrationellt köp är ett impulsköp. Denna typ av köp beskrivs ofta i litteraturen 

som ett oplanerat köp som genomförs utan vidare reflektion angående konsekvenserna av 

köpet efter det att konsumenten upplevt ett starkt begär efter att omedelbart köpa en produkt 

som erbjuds (Evans et al., 2008, s. 96; Solomon, 1999, s. 317). Även Kollat och Willet (1986) 

beskriver ett impulsköp som oplanerat, men mer specifikt att köpet inte var planerat då 

konsumenten gick in i affären. Rook (1987) menar att ett köp inte behöver betraktas som 

impulsivt bara för att det sker snabbt. Ett snabbt köp som i denna uppsats kategoriseras som 

att tiden mellan att konsumenten identifierar ett behov av en produkt till dess att kunden köper 

produkten är kort kan även ske av vana. Rook (1987) beskriver ett impulsköp som ett 

emotionellt beslut snarare än ett rationellt sådant. Detta överensstämmer med Brahme Pandey 

et als. (2013) bild av den emotionella konsumenten som drivs av känslor och på grund av 

känslorna distraheras från att vara rationell och söka information inför köpet. Rook (1987) 

menar att impulsköp ofta missvisande förknippas med lågengagemangsprodukter som 

exempelvis godis, men att det i verkligheten även inträffar impulsköp av produkter som 

kategoriseras som högengagemangsprodukter så som semesterresor. Underhill (2009, s. 25; s. 

105) menar att fler och fler köpbehov uppstår i butiken och att andelen impulsköp har ökat 

kraftigt och att 60-70 procent av alla köp som gjorts på stormarknaden var oplanerade. 

 

Ett köp som enbart grundas på konsumentens preferenser och tidigare kunskap och som inte 

kan beskrivas som ett impuls- eller vaneköp bedöms vara planerat innan konsumenten gick in 

i butiken där köpet gjordes. Även ett sådant typ av köp klassificeras som irrationellt i denna 

uppsats. Detta på grund av att det även om konsumenten har agerat rationellt vid ett tidigare 

tillfälle och därmed sökt och införskaffat information om en produkt och använder denna 

information som beslutsunderlag inför ett köp som inträffar vid ett senare tillfälle, anses vara 

sannolikt att kontexten har förändrats. Vilket innebär att det kan finnas tillgänglig information 

om bättre köpalternativ som konsumenten inte har vetskap om, vilket medför att 

konsumentens information från tidigare kan vara inaktuell. 

 

I denna uppsats har två olika typer av irrationella köp identifierats, irrationellt köp oplanerat 

och irrationellt köp planerat. Det oplanerade irrationella köpet uppstår då konsumenten har 

fått sitt behov av att köpa produkten i butiken och det är då alltså någonting i butiken som 
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bidragit till ett så pass starkt behov att det resulterat i ett köp. Vid den andra typen av 

irrationellt köp, det så kallade planerade irrationella köpet har konsumenten fått ett behov av 

att köpa produkten någon gång innan denne gick in i affären där köpet skedde. I detta fall har 

alltså konsumenten av någon anledning valt bort att söka extern information inför sitt köp och 

det blir därför intressant att försöka ta reda på varför för att skapa en bättre förståelse för 

konsumenters köpprocess.   

 

2.6 Informationssökning med hänsyn till search goods och experience 

goods 

Nelson (1970) var en av de första som kategoriserade produkter efter hur konsumenter samlar 

in information om produkter inför ett köp. Han menar att konsumenter samlar på sig mycket 

information inför ett köp av ett search goods, men minimalt med information inför ett köp av 

ett experience goods. Med hänsyn till Nelsons (1970) originalklassificering kan det antas att 

konsumenter som köper en produkt som kan klassificeras som search goods är mer rationella 

än de konsumenter som köper en produkt som kan klassificeras som experience goods. Med 

tanke på de nya informationsmöjligheterna anses det dock vara möjligt att även de 

konsumenter som köper en produkt som kan klassificeras som experience goods, som 

teoretiskt sett inte förknippas med någon omfattande informationssökningsprocess utan 

istället en fysisk inspektion av produkten, söker information mer rationellt inför sitt köp. Dock 

kan det även diskuteras om det istället kan vara så att kostnaden för informationssökning har 

ökat gällande tid och ansträngning då det finns mycket information tillgänglig som kräver tid 

för att bearbetas.  

 

Att dela in produkter i kategorierna search goods och experience goods är inte så svartvitt som 

det först kan framstå och det kan antas att eftersom människor är olika så kan även en 

kategorisering i search goods och experience goods skilja sig mellan individer. Detta skulle 

kunna innebära att samma produkt kan kategoriseras som search goods för en individ och som 

experience goods för en annan individ. Det skulle till exempel kunna vara så att en konsument 

betraktar en tröja som search goods och kan tänka sig att köpa en tröja utan att fysiskt 

inspektera denna och upplever att det räcker med den information som konsumenten kan 

samla in angående tröjor från alla de olika informationskällor som finns tillgängliga idag, 

medan en annan person betraktar en tröja som experience goods och inte kan tänka sig att 

köpa en tröja utan att ha sett eller känt på den i verkligheten. Weathers et al. (2007) menar 
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även att en produkt som kan kategoriseras som search goods via en sökkanal kan betraktas 

som experience goods via en annan och ger ett exempel i form av en blomsterbukett som köps 

via en fysisk florist, där kunden kan känna doften av blommorna (experience goods) och en 

blombukett som köps via en hemsida (search goods), där annan information som inte kräver 

fysisk inspektion blir viktig. Huang et al., (2009) menar i likhet med Weathers et al. (2007) att 

gränsen mellan dessa produktkategorier verkar ha suddas ut och att Internet med sina 

informationssökningsmöjligheter är orsaken till detta. Huang et al. (2009) menar dock att 

denna klassificering fortfarande är relevant men inte på grund av mängden information som 

samlas inför ett köp skiljer sig åt mellan de olika grupperna eller att den upplevda förmågan 

att bedöma produktens kvalitet innan ett köp skiljer sig åt, utan för att vilka källor som 

används skiljer sig åt. Huang et als. (2009) studie testade dock tre stycken search goods och 

tre stycken experience goods utifrån Nelsons (1970) originalklassificering, det vill säga utan 

att ta hänsyn till konsumenternas enskilda uppfattningar om vilka produkter som de känner 

behov av att personligen prova och inspektera. Det blir därför intressant att studera om 

informationssökningsprocessen inför ett köp skiljer sig beroende av vilken produktkategori 

den studerade produkten tillhör baserat på en kategorisering i search goods och experience 

goods utefter konsumentens enskilda behov av att fysiskt inspektera den typ av produkt som 

de köpt innan köpet eller inte vilket denna studie ämnar göra.  

 

2.7 Informationssökning med hänsyn till ålder 

Enligt Solomon (1999, s. 277) söker konsumenter generellt sett mindre information inför ett 

köp än vad som skulle kunna förväntas av dem och tidigare studier som behandlar 

sökbeteende visar dessutom att äldre konsumenter söker efter mindre information inför ett 

köp i jämförelse med yngre (Kiel & Layton, 1981). Detta skapar en undran ifall konsumenter 

idag, som har mer information tillgänglig än vad som fanns tillgängligt under 80- och 90-talet 

tack vare utvecklingen av teknik och kommunikationsmöjligheter söker mer information inför 

ett köp och beter sig mer rationellt samt om ålder fortfarande har någon inverkan på 

informationssökning inför ett köp. Om äldre konsumenter söker mindre information jämfört 

med yngre konsumenter kan detta eventuellt innebära att äldre har mer kunskap och mer 

erfarenhet av produkter, vilket skulle kunna bidra till att äldre konsumenter uppvisar ett 

beteende med en lägre grad av rationalitet eller ett irrationellt beteende baserat på intern 

informationssökning. 
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På Internet finns det tillgång till en enorm mängd extern information, vilket i denna uppsats 

kopplas till rationella köpbeslut och då Internet anses ingå i Kotlers (2008) samtliga typer av 

externa informationskällor (se avsnitt 2.3 Intern och extern informationssökning inför köp) 

antas att Internetanvändare har goda möjligheter till att fatta rationella köpbeslut. Peterson och 

Merino (2003) reflekterar kring huruvida vissa konsumenter förändrar sitt sökbeteende 

medvetet för att kunna utnyttja Internet i sökprocessen medan denna förändring hos andra 

kanske sker omedvetet samt att en del nödvändigtvis inte förändrar sitt sökbeteende alls. De 

betonar vidare, i enighet med Ramón-Jerónimo et al. (2013) att konsumenter måste ha 

möjlighet, motivation till och färdigheter i att söka, navigera, sortera och använda information 

på Internet, vilket väcker en fråga gällande om bland annat färdigheter beträffande att söka 

information kan skilja sig åt mellan konsumenter beroende på ålder och därmed påverka val 

av och antalet källor som söks inför ett köp. 

 

Maity et al. (2012) har studerat yngre konsumenters (enligt den studien födda 1977-1995) 

informationssökande på Internet inför ett köp och resultatet indikerar att denna åldersgrupp 

anser att de kan hitta all information som de behöver på Internet, vilket också leder till att 

mycket information inför ett köp söks online. Dock menar Peterson och Merino (2003) att 

vissa konsumenter vill se och känna på produkter, vilket medför att även yngre konsumenter 

kan antas söka information offline. Maity et al. (2012) framför även att en större upplevd 

kostnad för att söka information på Internet inte resulterar i att den yngre konsumenten söker 

efter mindre information, men om detta är något som upplevs av konsumenten tenderar denne 

att bli missnöjd.  

 

Peacock och Künemund (2007) har studerat äldre konsumenters användning av Internet och 

menar att den vanligaste anledningen till att dessa inte använder Internet är på grund av att de 

är omotiverade och har bristande kunskap gällande Internet. Detta överensstämmer med 

Slegers et al. (2012) som har studerat yngre och äldres Internetanvändning generellt och fann 

att äldre upplevde större svårigheter med att använda en dator jämfört med yngre. En 

förklarande faktor kan tänkas vara att de äldre idag inte har samma erfarenhet av Internet 

jämfört med de yngre. Det kan därför antas att äldre föredrar att söka information inför ett köp 

offline. 

 

Enligt Philips och Sternthal (1977) sker en förändring när människan blir äldre gällande 

vilken typ av information som vi utsätts för. Generellt sett möter äldre färre människor som en 
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följd av att de når pensionsålder, på grund av att de inte längre dagligen träffar kollegor. 

Dessutom har äldre en lägre aktivitetsnivå som också påverkar vilken typ av information de 

anträffar. Philips och Sternthal (1977) framför vidare att äldre personer använder 

massmedieexponering såsom tv-tittande och tidningsläsning som ett substitut för den 

minskade sociala samhörighet de upplever i andra sammanhang och att det finns en markant 

ökning av tv och tidningskonsumtion efter en uppnådd ålder av 60 år. Detta skulle eventuellt 

kunna innebära att äldre personer förlitar sig på information hämtad från tidningar och tv inför 

ett köp, vilket kan förknippas med Kotlers (2008) kommersiella och publika 

informationskällor. 

 

Med hänsyn till ovanstående kan Internet tänkas vara en potentiell informationskälla för äldre, 

vilket är något som vidhålls av Slegers et al. (2012) som menar att Internet kan vara en 

fördelaktig informationskälla för äldre om de till exempel begränsas av nedsatt rörlighet, 

vilket skapar en undran om dagens äldre konsumenter anpassar sig efter Internet eller inte.  

  

Tidigare forskning beträffande informationssökning kopplat till ålder väcker en del frågor 

angående om yngre respektive äldre konsumenter skiljer sig åt gällande om och i sådana fall 

på vilket sätt de söker information inför ett köp. Det verkar som att det kan finnas en skillnad 

baserat på skillnad i färdighet att söka på Internet, där yngre söker mer information online 

samtidigt som forskning visar på att äldre skulle gynnas av att använda sig av sådan 

informationssökning. Det verkar också finnas en skillnad i vilka sociala sammanhang som 

yngre respektive äldre vistas i, vilka typer av informationskällor som söks samt skillnader i 

erfarenhet av produkter, vilka alla verkar kunna medföra en skillnad i rationalitet.  

 

2.8 Andra faktorer som möjligtvis påverkar 

informationssökningsprocessen 

Enligt konceptet information overload finns idag för mycket information tillgänglig i 

samhället och denna stora mängd information anses kunna hindra konsumenter i sin 

informationssökningsprocess på grund av att denna upplevs som överväldigande (Bawden & 

Robinson, 2009). Bawden och Robinson (2009) menar att det finns en problematik angående 

kvantiteten och kvaliteten av tillgänglig information. Problematiken kring kvantiteten av 

information utgörs av oro och ånger som uppstår på grund av att det inte är möjligt att 

bearbeta all relevant och potentiellt användbar information som finns tillgänglig för individen. 
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Beträffande kvaliteten på information anses det svårt att bedöma huruvida informationen är 

pålitlig eller inte (Bawden & Robinson, 2009). Russo och Shoemaker (2002) menar att en 

utav anledningarna till att beslutsfattande i allmänhet blir alltmer utmanande är just 

information overload, det vill säga att det finns oerhört mycket information att tillgå men att 

denna information i vissa fall inte är särskilt trovärdig och att den även kan vara motstridig. 

Bawden och Robinson (2009) påvisar till exempel att det inom företag upplevs att viktiga 

beslut försenas och påverkas negativt på grund av att det finns för mycket information att 

bearbeta. Detta skulle kunna betyda att beslutsfattarna försöker att agera rationellt och att 

detta beteende är en tidskrävande process, vilket gör det intressant att reflektera över ifall 

konsumenter agerar rationellt eller inte vid beslutsfattande vid ett köp. Det anses nämligen 

rimligt att information overload kan vara en anledning till att konsumenter inte söker någon 

information alternativt slutar att söka information inför ett köp, vilket skulle kunna orsaka 

irrationella köpbeslut eller mindre rationella köpbeslut.    

 

Gällande dagens informationsmöjligheter, anses konsumenters förmåga att söka information 

vara avgörande för om dessa kan betraktas som potentiellt rationella eller irrationella. Philips 

och Sternthal (1977) menar att studier visar att yngre har förmågan att snabbare processera 

information och har lättare för att inte påverkas av irrelevanta stimuli. Detta skulle kunna 

bidra till att yngre konsumenter har lättare att finna relevant information och att de inte är lika 

känsliga för information overload. Vilket skulle innebära att de söker mer information än 

äldre konsumenter inför ett köp och att deras sökbeteende är mer rationellt då det kan antas att 

fler yngre har lättare att nå all information som finns tack vare dagens 

informationsmöjligheter. Dock menar Peterson och Merino (2003) att vissa konsumenter 

förändrar sitt sökbeteende för att kunna utnyttja Internet i sökprocessen, vilket kan betyda att 

även de äldre konsumenterna har erfarenhet av denna informationskanal.  

 

Enligt Connaway et al. (2011) är bekvämlighet, det vill säga att det ska “vara lätt och gå 

snabbt att erhålla information” är en avgörande faktor i samband med informationssökning, 

vilket kan kopplas till tid och ansträngning i kostnads- fördelsanalysen som Stigler (1961) 

presenterar. Bekvämlighetsfaktorn anses påverka samtliga steg under 

informationsökningsprocessen, till exempel val av källa, bedömning av källan samt källans 

upplevda användarvänlighet (Connaway et al., 2011). Kravet om bekvämlighet vid 

informationsökning skulle kunna innebära att individer inte orkar söka efter information i 
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dagens informationsrika samhälle och därför söker mindre information inför ett köp, 

alternativt att konsumenter överger informationsökningsprocessen och inte väljer att söka 

någon information inför ett köp, vilket ger större utrymme för ett mer irrationellt beteende och 

impuls- och vaneköp. Samtidigt presenterar Maity et al. (2012) resultat som visar att yngre 

konsumenter fortsätter att söka information på internet trots att de blir missnöjda, vilket 

indikerar att de yngre konsumenterna eventuellt trotsar Connaway et als. (2011) 

bekvämlighetsfaktor. 

 

Många köp grundas enligt Biel et al. (2005) på vanor, vilket i denna uppsats förknippas med 

intern informationssökning och irrationella köp. Wood och Neal (2009) menar vidare att 

sannolikheten för att vaneköp inträffar ökar i samband med att konsumenten upplever 

tidspress och distraktion eftersom detta bidrar till att människas förmåga att se andra 

potentiella valmöjligheter begränsas. De menar alltså att det i denna situation är vanligt att 

konsumenter underlättar beslutsfattandet genom att förlita sig på sina egna erfarenheter och 

därmed bortser från att söka annan information, med andra ord utesluts möjligheten att agera 

rationellt utefter vad som anses vara rationellt i denna uppsats. Även Awasthy et al. (2012) 

menar att det finns en relation mellan tidigare produktkunskap och omfattning av 

informationssökning inför ett köp.  

 

Det finns slutligen även studier som visar att konsumenter söker information tills de funnit ett 

alternativ som är bra nog, vilket förklaras med begreppet satisficing (Prabha et al., 2007). 

Satisficing kan med andra ord beskrivas som en stoppregel i informationssökningsprocessen 

som leder till nästa steg i köpbeslutsprocessen. 

 

2.9 Sammanfattning med betoning på centrala begrepp 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en konsument som fått ett köpbehov antingen kan 

inleda eller utesluta en informationssökningsprocess. Konsumenten kan söka extern 

information online och/eller offline för att skapa möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut. 

Den fullkomligt rationella individen innehar attributet completeness med inkluderad 

ordinality, vilket innebär att hon känner till och utvärderar samtliga alternativ inför ett beslut. 

På grund av den ökade tillgängligheten på information anser vi att detta inte är möjligt och att 

en konsument som söker extern information kan uppnå en viss del av attributen och vara 

rationell i olika grad utifrån konceptet begränsad rationalitet. Om konsumenten inte söker 
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information eller endast söker intern information avviker denna från ett rationellt beteende 

och betraktas som irrationell. De typer av irrationella köp som identifierats är irrationellt köp 

oplanerat, där behov uppstår i butiken och irrationellt köp planerat, där köpet är planerat men 

ingen extern information sökts innan köpet. Ålderskategori och produktkategori (i form av 

search goods och experience goods) antas utefter teorin ha en inverkan på 

informationssökningsprocessen och därmed även på konsumenters grad av möjlig rationalitet 

i köpbeslutsprocessen. Omfattningen av den externa informationssökningsprocessen och 

anledningar till att inte söka extern information inför sitt köp antas kunna kopplas till faktorer 

som satisficing, tillgänglig tid, erfarenhet, information overload och förmåga att söka 

information. 
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3. Metod 
 

I kapitlet presenteras de metodval som tillämpats i denna uppsats samt motivering till dessa. 

Inledningsvis presenteras forskningsansats samt population och urval. Därefter redogörs för 

den tillämpade undersökningsmetoden strukturerade intervjuer samt operationalisering av 

informationssökningsprocessen och dess koppling till irrationella och möjligheten till 

rationella köpbeslut samt utformning av frågeschema och dess koppling till teori. Resultatet 

från en pilotundersökning presenteras och det redogörs även genomförande av intervju och 

analys samt metodreflektion. 

 

3.1 Kvantitativ ansats 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder har som syfte att ge en bättre förståelse och se hur 

enskilda institutioner, grupper eller människor handlar. Den stora skillnaden metoderna 

emellan är dock enligt Holme och Solvang (1997, s. 76) att den kvantitativa metoden 

omvandlar denna information till siffror. Bryman och Bell (2005, s. 322) menar också att 

kvantitativ forskning brukar ha teoretiska begrepp som ligger till grund för insamlingen av 

data, till skillnad från kvalitativ forskning där det är vanligare att teoretiska begrepp genereras 

av den data som samlas in. Då denna uppsats teoribehandling genererade en del antaganden 

om vad som kan ha en inverkan på vilken grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen 

som konsumenterna uppnår ansågs en kvantitativ ansats lämplig då kvantitativ forskning 

lämpar sig för teoriprövning (Bryman & Bell, 2005, s. 302; s. 322). Då en stor del av vårt 

syfte är att jämföra olika produktkategoriers och ålderskategoriers inverkan på sökbeteendet 

inför ett köp var det viktigt för oss att kunna mäta omfattningen av konsumenters 

informationssökningsprocess. Detta eftersom mätning är viktigt för att kunna beskriva 

skillnader mellan människor kopplade till variabler, i detta fall produktkategori och ålder 

(Bryman & Bell, 2005 s. 89). Då mäta ligger i fokus vid kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2005, ss. 85-89) ansågs denna metod mest lämpad. Det var också viktigt att svaren som 

genererades skulle vara jämförbara och att resultatet skulle bli reliabelt. Detta kan enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 135) uppnås genom att respondenterna får besvara identiska frågor, 

vilket ger ytterligare ett argument för att en kvantitativ metod ansågs mer användbar 

beträffande studiens syfte.   
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3.2 Population och urval 

Målpopulationen för denna studie består av konsumenter i Sverige som är 16 år eller äldre 

som precis genomfört ett köp. Enligt föräldrabalken 9:3 får nämligen personer som fyllt 16 år 

själva bestämma vad de vill göra med sin egen förvärvade inkomst trots att de ännu inte är 

myndiga (SFS 1949:381). Någon äldre åldersgräns sattes inte innan studien genomfördes. 

Anledningen till varför vi ville nå konsumenter som precis genomfört ett köp var för att det 

ansågs att konsumenter som nyligen köpt någonting lättare skulle kunna relatera till deras 

eventuella informationsökningsprocess inför köpet, vilket anses gynna undersökningens 

reliabilitet och validitet. 

 

För att nå målpopulationen genomfördes undersökningen på olika platser i en 

shoppinggalleria i centrala Örebro. Då undersökningen genomfördes på förutbestämda platser 

kännetecknas urvalet i denna studie av ett påstant urval (Christensen, et al. 2010, s. 133). 

Denna typ av urval betraktas som ickesannolikhetsurval, vilket betyder att samtliga som 

tillhör målpopulationen inte har haft lika stor chans att komma med i urvalet (Bryman & Bell, 

2005, s. 111). För att resultatet av en undersökning ska kunna hänföras till målpopulationen 

måste urvalet likna populationen och detta är något som många forskare oroar sig för (Janes, 

2001). Bryman och Bell (2005, s. 111) och Christensen et al. (2010, s. 133) menar att det i 

samband med ett ickesannolikhetsurval finns risk för ett såkallat urvalsfel, vilket kan generera 

missvisande resultat. Detta bidrar till att generalisering av resultatet till målpopulationen i 

denna studie kan anses begränsad. Vi har dock haft ambitionen att uppfylla en kvot som 

representerar Sverige gällande ålder och genom detta försökt att öka urvalets representativitet 

något och minska risken för urvalsfel samt öka undersökningens validitet och reliabilitet. Med 

hjälp av ett kvoturval kan vi erhålla en viss representativitet, men vi kan inte uttala oss om hur 

stor denna representativitet är (Holme & Solvang, 1997, ss. 183-184).   

 

Enligt siffror från 31 december 2012 var 44,1 procent av befolkningen 45 år eller äldre och 

55,9 procent av befolkningen 44 år eller yngre (SCB, 2012). Detta medför att vi har valt att 

fråga 44 personer som är 45 år fyllda eller äldre och 56 personer som är 44 år fyllda eller 

yngre. Även om studien inte kan bidra med en helt tillförlitlig bild över Sveriges befolkning 

är syftet med denna kvotfördelning att ge ett något mindre snedfördelat urval, vilket resulterar 

i en uppfattning gällande om konsumenter idag väljer att söka information inför ett köp eller 

inte. Denna uppfattning kan anses vara intressant även om den inte går att generalisera till alla 

konsumenter i Sverige då det väcker en tanke om hur det skulle kunna se ut.  
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3.3 Strukturerad intervju 

Undersökningsmetoden i denna uppsats består av strukturerade intervjuer, en metod som kan 

betraktas som en muntlig enkät. Denna metod är enligt Leech (2002) den mest relevanta då 

det ska vara möjligt att jämföra insamlad data, vilket denna uppsats ämnar göra. I en 

strukturerad intervju ställs förutbestämda frågor med slutna svarsalternativ till respondenterna 

(Bryman, 2005, s. 135). Att genomföra strukturerade intervjuer ansågs vara mest relevant då 

sannolikheten för att konsumenterna “var i rörelse”, hade påsar i händerna och inte 

nödvändigtvis var villiga att avbryta sin shoppingrunda för att fylla i en enkät ansågs vara 

stor. Enligt Dahmström (2005, s. 129) är det viktigt att “precisera frågan i tid och rum” för att 

det ska bli lättare för respondenten att svara och för att svaren blir mer betydelsefulla, vilket 

resulterade i att intervjun baserades på ett köp de precis genomfört. En annan orsak till valet 

av strukturerade intervjuer är att det vid denna metod genereras färre bortfall på enskilda 

frågor. Dels eftersom den tränade intervjuaren ställer alla frågor och därmed minimerar risken 

att frågor missas och dels för att det ges en möjlighet att förtydliga för respondenten om denna 

inte förstod frågan (Höst et al., 2006, s. 91). 

 

I samband med vald undersökningsmetod är det viktigt att ägna tid åt att reflektera över 

frågorna som ska ställas då risken att ställa fel frågor och dessutom ställa frågorna på fel sätt 

anses vara stor. Det finns även risk för att viktiga svarsalternativ utelämnas. Om detta skulle 

inträffa erhålls reliabel data, men inte någon innehållsvaliditet (Leech, 2002). Det krävs därför 

att samtliga frågor är relevanta för undersökningen och det är viktigt att på förhand veta hur 

resultatet av undersökningen ska hanteras och om dessa krav inte uppfylls anses frågorna vara 

irrelevanta för undersökningen (Janes, 2001). Eftersom enkäter inte öppnar upp för någon 

möjlighet att revidera i efterhand lades stor vikt vid utformningen av frågorna (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 74). 

 

För att kunna mäta den eventuella informationssökningsprocessens omfattning inför ett köp 

och för att sedan beroende på om denna existerar eller inte koppla denna till irrationella 

köpbeslut eller möjlighet till rationella köpbeslut genomfördes en operationalisering av 

informationssökningsprocessen (se avsnitt 3.4 Operationalisering av 

informationssökningsprocessen med koppling till irrationella och rationella köpbeslut) utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna. Med utgångspunkt i denna operationalisering utformades 

sedan ett frågeschema vars koppling till teorin synliggörs i tabell 5 och tabell 6. Detta bidrar 

enligt Patel och Davidsson (2003, ss. 99-100) till en god innehållsvaliditet för studien. 
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3.4 Operationalisering av informationssökningsprocessen med koppling till 

irrationella och rationella köpbeslut 

Konsumenter som inleder en extern informationsökningsprocess inför ett köp skapar enligt 

denna studie möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut eftersom de samlar på sig någon 

form av beslutsunderlag. Dessa konsumenter kan ha mer eller mindre förutsättningar för att 

fatta ett rationellt köpbeslut beroende på hur omfattande deras informationssökningsprocess 

är.  Likaledes agerar en konsument irrationellt om en extern informationssökningsprocess 

saknas, då köpbeslut som endast grundas på intern informationssökning eller som saknar 

informationssökning betraktas sakna adekvata rationella attribut. Vid ett irrationellt köp 

avviker konsumenten från att nyttomaximera, det vill säga att hon avviker från att skaffa sig 

möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut genom att hon inte söker information om 

alternativ till ett beslutsunderlag. De typer av irrationella köp som identifierats benämns 

irrationellt köp oplanerat och irrationellt köp planerat. Gemensam nämnare för dessa köp är 

att de utförs utan att någon extern informationssökning genomförts innan köpet ägt rum. 

Irrationellt köp oplanerat innebär att köpet inte var planerat då konsumenten gick in i affären, 

det vill säga att någonting i butiken fått konsumenten att vilja köpa produkten. Ett sådant köp 

kan exempelvis kategoriseras som ett impulsköp eller ett vaneköp och en fråga till 

konsumenten beträffande varför denna inte sökt information innan köpet kan betraktas som 

irrelevant då konsumenten inte visste om att denne var på jakt efter en sådan produkt innan 

han eller hon gick in i affären. Den andra kategorin benämns irrationellt köp planerat, vilket 

innebär att köpet var planerat då konsumenten gick in i affären, men att köpet inte innefattar 

någon extern informationssökning. Konsumenten kan istället ha sökt internt i sitt minne efter 

information som sedan används som grund för köpbeslutet. Då syftet med denna studie delvis 

är att förklara varför konsumenter inte har sökt någon extern information inför köpet blir det 

intressant att ta reda på hur det kommer sig att konsumenter som har planerat sitt köp inte har 

sökt någon information. 

 

Beträffade de konsumenter som startat en extern informationssökningsprocess efter att de 

identifierat ett behov så betraktas alla dessa som att de skapar förutsättningar för att agera 

rationellt i någon grad. Då en rationell människa enligt attributet completeness söker 

information om alternativ inför ett köp betraktas en konsument som har en mer omfattande 

informationssökningsprocess inför ett köp som att den agerar mer rationell, då ett större 

beslutsunderlag kan övervägas inför ett köp. Vi kan dock inte säga att själva köpet är 
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rationellt eftersom det skulle krävas en mer omfattande studie som även väger in andra delar 

av köpprocessen mer konkret. För att kunna mäta omfattningen av attributet completeness, det 

vill säga omfattningen av informationssökningen om alternativ har attributet operationaliseras 

genom antal typer av källor (hemsida, vän, butikspersonal = 3 typer av källor etc.), totalt antal 

källor (2 hemsidor, 3 vänner, 1 butikspersonal= totalt 6 källor etc.) och tid för 

informationssökning (X min). Ju fler olika typer av källor, ju fler antal källor som används 

totalt och ju mer tid som läggs på informationssökning, desto större möjlighet skapar 

konsumenter att fatta ett rationellt köpbeslut i hög grad. Antal typer av källor, totalt antal 

källor och tid för informationssökning omvandlas därefter till rationalitetspoäng.  

 

För att mäta graden av möjlig rationalitet används de tre variablerna låg, medel och hög grad 

av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen. Dessa olika grader av rationalitet hos 

konsumenten identifieras efter att konsumentens rationalitetspoäng (RP) sammanräknats och 

ju högre rationalitetspoäng desto större är möjligheten att fatta ett rationellt köpbeslut. Vi vill 

dock betona att en hög grad av möjlig rationalitet betyder att konsumenten söker mycket 

information relativt sett i denna studie, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att det kan 

betraktas som ”mycket” information sett till de informationsmöjligheter som finns. Syftet med 

graderna av möjlig rationalitet är ju dock just att vi ska kunna jämföra konsumenternas 

informationssökningsprocesser inför ett köp. För att kunna kategorisera in hur många typer av 

källor, vilket totalt antal källor och vilken tid för informationssökning som ska tillhöra vilken 

grad (låg, medel och hög) användes resultaten som framkommit av studien. För en mer 

specifik förklaring till denna indelning se avsnitt 4.7 Genomförande av analys. Antal typer av 

källor delas in i få olika (1-2 st.) vilket ger 1 RP, medel olika (3-4 st.), vilket ger 2 RP och 

många olika (5-6 st.), vilket ger 3 RP. Antal källor delas in i lågt antal (1-6 st.), vilket ger 1 

RP, medel antal (7-12 st.) vilket ger 2 RP och högt antal (13-19 st.) vilket ger 3 RP. Tid för 

informationssökning delas in i lite tid (1-9 min) vilket ger 1 RP, medel tid (10-60 min) vilket 

ger 2 RP och mycket tid (61min och mer) vilket ger 3 RP. Delpoängen från dessa tre områden 

räknas sedan samman till en siffra som visar konsumentens rationalitetspoäng i 

informationssökningsprocessen. Med hjälp av denna siffra kan sedan en analys genomföras 

med variablerna låg, medel och hög grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen (se 

tabell 3). 
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Tabell 3: Grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen med tillhörande rationalitetspoäng 

Grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen 

Rationalitetspoäng (RP) i 

informationssökningsprocessen 

Låg grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen 

3 RP 

Medel grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen 

4-6 RP 

Hög grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen 

7-9 RP 

 

Med utgångspunkt i köpprocessen tänker vi oss fem alternativa möjligheter som kan resultera 

i att en konsument går ifrån att ha identifierat ett behov till att genomföra ett köp, vilka 

presenteras utefter benämning i tabell 4 nedan. Köpen som identifierats bedöms utefter om 

köpet var planerat eller oplanerat samt om en extern informationssökning genomförts eller 

uteslutits. I de fall som en extern informationssökningsprocess ägt rum tilldelas 

konsumenterna rationalitetspoäng (RP) allteftersom informationssökningsprocessen blir mer 

omfattande och desto fler rationalitetspoäng som konsumenterna tilldelas, desto större 

möjlighet för konsumenterna att fatta ett rationellt köpbeslut i hög grad. 

 

Tabell 4: Irrationella köp och köp med olika grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen 

Benämning Planerat/ 

oplanerat 

köp 

Köpbeslutsprocess med 

extern informations-

sökning inkluderad  

Informations- 

sökningsprocessens omfattning 

respresenterad med 

rationalitetspoäng (RP) 

Irrationellt köp oplanerat Oplanerat  

 

 

NEJ, behov uppstod i 

butiken.  

0 RP (pga. utesluten extern 

informationssökningsprocess) 

Irrationellt köp planerat Planerat  NEJ 0 RP (pga. utesluten extern 

informationssökningsprocess) 

Köp med möjlig 

rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. 

Låg grad 

Planerat JA 3 RP 

Köp med möjlig 

rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. 

Medel grad 

Planerat  JA 4-6 RP 

Köp med möjlig 

rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. 

Hög grad 

Planerat  JA 7-9 RP 
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3.5 Frågeschemats koppling till teoretisk referensram och metodologiska 

val 

I tabell 5 ges ett förtydligande över de enskilda intervjufrågornas koppling till den teoretiska 

referensramen (se kapitel 2, Teoretisk referensram). Värt att notera är att samtliga frågor inte 

ställdes till alla respondenter, utan intervjun kunde genomföras på tre olika sätt beroende på 

respondenternas svar. Detta framgår av tabell 5, men för att tydligare se frågeformuleringar 

och ordningsföljd se Bilaga 1 och figur 1.  

 

Tabell 5: Intervjufrågor och dess koppling till teoretisk referensram 

Strukturerad 

intervju 

(se Bilaga 1) 

Koppling till teori 

Fråga 1 och 2 Frågorna baseras på teori om produktkategorisering i form av search- och experience 

goods (se avsnitt 2.6). Denna studie har, likt Weathers et al. (2007) på grund av 

problematik kring produktkategorisering av search- och experience goods valt att 

basera produktklassificeringen efter i vilken utsträckning konsumenten känner behov 

av att fysiskt utvärdera produkten inför ett köp. Det vill säga ju större behov av 

utvärdering desto mer kriterier för experience goods uppfylls. 

Fråga 3 Det kan antas att informationssökningsprocessen beror på den specifika 

köpsituationen (se avsnitt 2.3), vilket medför att avsikten med köpet kan vara värt att 

presentera.  

Fråga 4* 

 

 

 

Då det inte är möjligt att vara fullständigt rationell utgår vi i denna uppsats från att 

människor kan agera rationellt till viss grad med hjälp av 

informationsökningsprocessen och därmed ses inte rationalitet som en dikotom 

variabel och kan beskrivas som begränsad. Denna utgångspunkt grundas på Stigler 

(1961), Wolvén (1994), Simon (1955), Prabha et al. (2007), Fiori (2011) och Agosto 

(2002). 

I denna uppsats antas med andra ord att man agerar rationellt till viss grad om en 

informationsökningsprocess inleds, vilket i denna uppsats förknippas med extern 

informationsökning (se avsnitt 2.3 & 2.4). Om det inte sökts någon extern 

information före köpet klassificeras köpet med hänsyn till Becker (1962) som 

irrationellt, vilket kan förknippas med intern informationsökning (se avsnitt 2.5). 

Fråga 5 och 6 Attributen completeness (vara informerad om samtliga alternativ) och ordinality 

(rangordning) (Kapeller et al., 2013) medför att det i denna uppsats antas att ju fler 

typer av källor, det totala antalet källor och avsatt tid för informationsökning bidrar 

till att sannolikheten för att fler valmöjligheter kan övervägas ökar, vilket indikerar 

ett mer rationellt beteende. 

De olika typerna av källor är hämtade från Kotler et al. (2008, s. 266) med eget 

tillägg av butikers hemsidor, appar och sociala medier. 
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Fråga 7** 

 

 

Påståendena förknippas med konceptet information overload och begreppet 

satisficing samt att konsumenten inte har förmåga att finna mer information, vilket 

enligt teorin kan vara tre olika orsaker till varför man slutar att söka information 

(Bawden & Robinson, 2009; Prabha et al., 2007; Mansourian & Ford, 2007; Slegers 

et al. 2012; Philips & Sternthal, 1977).  

Fråga 8*** 

 

 

Frågan är kopplad till irrationella köp i form av planerade och oplanerade köp (se 

avsnitt 2.5). 

Fråga 9 Påståendena utgörs av tänkbara orsaker till att konsumenten inte sökt information: Ej 

förmåga finna information (Slegers et al., 2012; Philips & Sternthal, 1977), 

information overload (Bawden & Robinson, 2009), tidsbrist (Wood & Neal, 2009), 

intern informationsökning (Solomon, 1999, s.274) och erfarenhet (Wood & Neal, 

2009; Awasthy et al., 2012). 

Fråga 10 För att se om konsumenters ålder inverkar på informationssökningsbeteendet inför ett 

köp (se avsnitt 2.7). 

*Om respondenten svarade nej på denna fråga, fortsatte intervjun med fråga 8 

**Efter denna fråga ställdes fråga 10 

***Om responden svarade nej på denna fråga, fortsatte intervjun med fråga 10 

 

I tabell 6 ges ett förtydligande över de metodologiska val som ligger bakom utformningen av 

vissa frågor i intervjun. I tabellen finns inte fråga 1, 4 och 8 med på grund av att 

respondentens svar i fråga 1 syftade till att användas kontinuerligt under intervjun och då 

fråga 4 och 8 är såkallade filterfrågor.  
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Tabell 6: Metodologiska val som ligger till grund för intervjufrågor  

Strukturerad 

intervju 

(se Bilaga 1) 

Koppling till metodologiska val 

Fråga 2 För att bedöma om den nyinköpta produkten skulle klassificeras som search eller 

experience goods användes en sexgradig svarsskala, där 1 representerade inget 

behov alls och 6 representerade mycket stort behov. Svarsalternativ som utgörs av 

ett jämnt antal skalsteg används då det är viktigt att respondenten tar ställning 

(Kylén, 2004, s. 83). Om respondenten svarade 1-3 klassificerades produkten som 

search goods och om denne svarade 4-6 klassificerades produkten som experience 

goods.   

 

Fråga 5 Spalten “Hur många…” i fråga 5, adderades i efterhand för att generera ett totalt 

antal källor. Ju fler olika källor som använts och ju högre antal källor som använts, 

ju större anses möjligheten att konsumenten agerar rationellt vara (se avsnitt 3.4 

Operationalisering av informationssökningsprocessen med koppling till irrationella 

och rationella köpbeslut).  

 

Fråga 6 Det diskuterades om bestämda tidsintervaller skulle utgöra svarsalternativ, men på 

grund av svårigheter gällande lämpliga tidsintervaller beslutades det att hålla fråga 6 

som öppen. 

 

Fråga 7 Fråga 7 (och 9) utgörs av påståenden som respondenten fick ta ställning till 

samtidigt som de fick titta på en sjugradig likertskala. Påståenden benämns i vanliga 

fall som “item” och inte som “fråga” (Bryman & Bell, 2005, s. 148), men i denna 

uppsats kommer samtliga moment i frågeschemat benämnas som “frågor”.  

 

Likertskalor används då det finns avsikt att mäta respondenters attityd eller 

inställning till något (Patel & Davidson, 2003, s. 84; Bryman & Bell, 2005, s. 182), 

likertskalan ger med andra ord utrymme för respondenten att inte enbart svara ja 

eller nej, utan svaret blir istället en grad av ställningstagande. I samband med 

intervjun kunde även respondenten välja ett vet ej-alternativ, detta med hänsyn till 

att Leech (2002) menar att det finns risk för att viktiga svarsalternativ utesluts, 

vilket sannolikt påverkar resultatet av undersökningen. Tanken var att nummer 4 på 

likertskalan kunde förknippas med “vet ej” och det ansågs därför viktigt att skilja 

dessa åt.   

 

Fråga 9 (se fråga 7)  

 

 

3.6 Pilotundersökning 

En pilotundersökning genomfördes i syfte att testa frågeschemat (se Bilaga 1) och i denna 

undersökning inkluderades sex testpersoner, varav tre personer tillhörde åldersgruppen 44 år 
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eller yngre och tre personer tillhörde åldersgruppen 45 år eller äldre. Dessa testpersoner 

valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Då dessa inte befann sig i ett shoppingcentrum 

ombads de innan genomförandet av testet att tänka på en produkt som de köpt nyligen. 

Intervjuerna med testpersonerna genomfördes en och en och efter att intervjun genomförts 

diskuterades samtliga frågor i intervjun. Innan pilotundersökningen genomfördes togs beslut 

om vad som skulle tas upp i den efterföljande diskussionen. Bland annat diskuterades om 

testpersonerna skulle föredra att fylla i en enkät framför en intervju, vilket majoriteten tog 

avstånd från. Vidare diskuterades även hur testpersonerna uppfattade specifika fraser och 

ordval som till exempel “fysiskt inspektera, alltså se och känna på” (fråga 2) samt “sökt 

information” (fråga 4) för att minska risken för att syftet med frågorna skulle missuppfattas. 

Testpersonerna upplevde “sökt information” som väldigt “aktivt”, detta uttryck formulerades 

därför om till “samlat in information”. I samband med frågan gavs även exempel på vad som 

kunde menas med “samlat in information”. Detta var ett svårt beslut att fatta då det både finns 

för och nackdelar med att exemplifiera svarsalternativ och då testpersonerna var oeniga 

gällande detta, men för att minska risken för att konsumenter som hade genomfört en extern 

informationssökning blev irrationella ansågs detta vara det bästa alternativet. 

 

Det fanns en oro angående den 6-gradiga skalan som presenterades i samband med fråga 2, då 

det kan antas vara vanligare med en sjugradig skala. Testpersonerna upplevde dock ingen 

problematik kring denna svarsskala. Testpersonerna upplevde inte heller att fråga 5 var 

uttröttande, vilket Bryman och Bell (2005, s. 148) menar är en stor risk vid frågor som har 

många svarsalternativ, däremot justerades svarsalternativen. Vissa testpersoner upplevde 

problematik kring att besvara fråga 6, vilket vi var beredda på. Efter att ha diskuterat möjliga 

förbättringar justerades även denna fråga. Då det är svårt för respondenterna att veta exakt hur 

mycket tid de ägnat åt att söka information inför ett köp, vilket var tanken från första början, 

frågade vi om en mer ungefärlig tid. Även fast denna tid inte är exakt ger respondentens svar 

en ungefärlig uppfattning om hur lång tid respondentens informationssökning tog. 

 

Vi planerade att visa svarsskalor (fråga 2, 7, 9) för respondenterna då det underlättar för 

minnet och då sannolikheten för att många kanske inte brukar medverka i undersökningar 

anses vara stor och majoriteten av testpersonerna ansåg att detta var fördelaktigt. 
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3.7 Genomförande av intervju 

Då det var två personer som genomförde intervjuerna ägnades tid åt att öva på hur samt i 

vilket tonläge frågorna skulle ställas, detta för att minska risken för att frågorna skulle 

uppfattas på olika sätt av respondenterna. Det ägnades även mycket tid åt att formulera den 

korta inledande presentation som förmedlades i samband med att potentiella respondenter 

tillfrågades om att delta i undersökningen. Detta på grund av att Janes (2001) och Bryman och 

Bell (2005, s. 142-143) betonar att bevisen för att människor väljer att avstå från att delta i 

undersökningar ökar, vilket ställer höga krav på den inledande kontakt som tas med de 

potentiella respondenterna. Det är även viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter vid 

vetenskapliga studier såsom denna och för att värna om respondenternas integritet 

informerades respondenterna om vilka vi var, vad vi undersökte, uppskattad tid för 

genomförandet och att de var helt anonyma i samband med den inledande kontaken. Varje 

enkät kodades också med ett nummer istället för namn för att kunna användas vid 

sammanställningen av den data som genererades (Höst et al., 2006).  

 

Undersökningen genomfördes som tidigare nämnts på ett shoppingcenter beläget i centrala 

Örebro med nära anslutning till andra butiker och gallerior. I själva shoppingcentrat finns 35 

butiker vilka säljer produkter inom kläder, skor, smycken, mobiltelefoni, leksaker med mera 

(vågengallerian, 2014). Fördelen med att genomföra intervjuer inomhus ansågs vara stor då 

det till exempel kan antas att kyla och blåst bidrar till att konsumenter inte vill stanna upp och 

medverka i en intervju. Med tanke på att det fanns andra närliggande butiker behövde 

respondenternas senaste inköp inte nödvändigtvis ha inträffat i shoppingcentrat där 

intervjuerna genomfördes. Detta betyder att inköpen inte var begränsade till det specifika 

shoppingcentrat, utan kan ha inträffat på annan plats. Data till undersökningen genererades 

vid två tillfällen, tisdagen den 3 december klockan 11:30-17:00 och lördagen den 7 december 

klockan 10:00-16:00, det vill säga på en veckodag och en helgdag. Anledningen till detta var 

för att inte gå miste om konsumenter som inte vistas i shoppingcentrum på vardagar på grund 

av till exempel arbete, och även omvänt att inte gå miste om konsumenter som vanligtvis 

vistas i shoppingcentrum på vardagar. Under dessa två dagar genomfördes intervjuer med 

konsumenter på förmiddag och eftermiddag samt på olika platser i gallerian. Tanken var att 

inte stå på “stökiga” platser, utan på en mer avskild plats. Det var endast konsumenter med 

synliga påsar som tillfrågades att medverka i undersökningen för att öka chansen för att de 

nyligen köpt någonting. 
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För att intervjuarna lätt skulle kunna navigera bland frågorna i samband med intervjun 

användes ett frågeschema (se Bilaga 1) med inkluderande filterfrågor (Bryman & Bell, 2005 

s. 155). Beroende på respondenternas svar i samband med den strukturerade intervjun fanns 

tre möjliga utfall, vilka synliggörs i figur 1. 

  

Figur 1: Frågornas ordningsföljd i den strukturerade intervjun 

Den första frågan “Vad var det senaste som du köpte?” ställdes dels för att i samband med 

efterföljande frågor exemplifiera med den nyinköpta produkten, vilket anses stärka 

undersökningens reliabilitet och validitet och dels för att möjliggöra kategorisering av 

produkten i den andra frågan. Om konsumenten hade köpt flera produkter, lades fokus på det 

första köpet som nämndes. 

 

I samband med fråga 2 frågade intervjuarna om respondenten generellt sett har stort behov av 

att fysiskt inspektera den typ av produkt som nyligen köpts. Till exempel, om respondenten 

hade köpt en klänning frågade intervjuaren om denne har behov av att inspektera klänningar 

och inte kläder. Detta då det anses vara för stor varians mellan produkter som kan placeras in 

under en och samma kategori så som kläder, till exempel så anses det vara möjligt att en 

respondent vill prova en klänning men inte ett linne. Det anses också möjligt att en produkt 

kan tillhöra flera kategorier, en tavla kan till exempel tillhöra kategorin konst, men även 

inredning. Intervjuerna blev därmed även mer konsekventa då intervjuarna exemplifierade 

med produkten generellt sett. I samband med att denna fråga besvarades fick respondenten 

titta på sexgradig svarsskala, detta på grund av att Patel & Davidson (2003, s. 75) menar att 

det ibland kan underlätta för respondenter att besvara frågor om dessa förses med såkallade 

”svarskort”.  

 

I samband med fråga 3 selekterades de respondenter som hjälpte någon annan med inköp bort, 

i de fall som respondenten hjälpte någon annan med inköp avslutades med andra ord 
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intervjun. Om dessa skulle inkluderas i studien ansågs risken vara stor för ett snedvridet 

resultat, vilket påverkar studiens validitet. Då urvalet i denna studie delvis består av ett 

kvoturval resulterade denna bortselektering inte i ett bortfall, utan dessa exkluderades helt 

enkelt från studien. Anledningen till varför vi ville veta om köpet var till respondenten själv 

eller gåva till någon annan grundas till stor del på julklappshandeln då undersökningen 

genomfördes i början av december samt att informationssökningsprocessen omfattning och 

därmed möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen möjligtvis kan vara olika beroende på 

avsikten med köpet. Alternativet hade varit att ställa denna fråga allra först, men eftersom det 

kändes mer naturligt att ställa de första två frågorna innan frågan om till vem köpet var eller 

om konsumenten gjorde någon annans ärenden fattades beslutet att ha denna fråga som 

nummer tre. 

 

Fråga 4 bedöms vara den viktigaste frågan i intervjun då det i samband med denna fråga 

avgjordes om respondenten utnyttjat möjligheten att agera rationellt eller om denna istället 

agerat mer irrationellt och därför beslutades det att förtydliga meningen med denna fråga 

genom att exemplifiera “samlat in information”. Bryman och Bell (2005, s. 148) betonar dock 

att det är viktigt att samtliga respondenter måste få samma exempel presenterat för sig för att 

minska risken för att frågan kan tolkas olika beroende på om exempel presenteras eller inte, 

vilket resulterade i att förutbestämda exempel presenterades för samtliga respondenter. Om 

respondenten svarade “ja” på fråga 4 antas det att denna har skapat förutsättningar för att fatta 

ett rationellt köpbeslut och kan kategoriseras in i låg, mellan eller hög grad av möjlig 

rationalitet i köpbeslutsprocessen, men om respondenten istället svarade “nej” antas att denne 

har gjort ett planerat eller oplanerat irrationellt köp. Om respondenten svarar “nej” gick 

intervjuaren till fråga 8 och om respondenten svarade “ja” gick intervjuaren till 

nästkommande fråga.  

 

I samband med fråga 5 räknades samtliga informationskällor upp för respondenterna som 

efter varje presenterat exempel fick säga ”ja” eller ”nej”. Kotler et als. (2008. s. 266) 

klassificering av informationskällor ansågs inte vara användbar i denna studie då till exempel 

många källor offline kan ersättas med källor online. Med utgångspunkt i Kotlers klassificering 

skulle det nämligen vara nödvändigt att i intervjun duplicera varje informationskälla i fråga 5 

så att denna skulle kunna specificeras med ett online och offline-alternativ, vilket skulle 

resultera i en alldeles för lång och omständig intervju. Istället finns informationskällor som 

kan betraktas vara helt offline (Butik, Butikspersonal och Vän/familjemedlem/bekant), som 
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helt online (Butikers hemsidor, appar och sociala medier) och informationskällor där vi inte 

helt kan fastställa att informationen är hämtad online eller offline (Reklam, 

Tidningar/TV/radio och produkttester/recensioner). Innan fråga 6 ställdes repeterade 

intervjuaren respondentens svar i fråga 5, delvis för att kontrollera att inget missförstånd 

inträffat och delvis för att öka reliabiliteten i fråga 6.  

 

Om svarsalternativen är många eller vid likertskala anses det ibland fördelaktigt att visa de 

olika svarsalternativen för respondenten istället för att presentera dessa muntligt. Bryman och 

Bell (2005, s. 148) menar att om sådana svarsalternativ presenteras muntligt är risken stor för 

att trötta ut respondenten. Även Patel och Davidson (2003, s. 75) föreslår som nämnts tidigare 

att respondenten bör förses med ett “svarskort” vid dessa tillfällen då det underlättar för 

respondenten att besvara en fråga om denne kan se de möjliga svarsalternativen. Utifrån detta 

fattades beslutet om att även visa respondenten svarsskalor som utgjorde svarsalternativ i 

fråga 7 och 9. I samband med dessa frågor fick respondenten ta ställning till ett antal 

påståenden om tänkbara orsaker till varför de slutade (fråga 7) alternativt varför de inte sökt 

(fråga 9) någon information inför köpet. Det lämnades även ett öppet alternativ för att kunna 

fånga in andra eventuella orsaker. Ett alternativ hade ju varit att ha en helt öppen fråga, men 

eftersom “Varför”-frågor vid helt öppna frågor kan resultera i stor problematik vid 

kategorisering vilket kan leda till att viktig information går förlorad togs beslutet att inte 

enbart ha en öppen fråga (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Fråga 8 ställdes i de fall då respondenten svarat “nej” på fråga 4. Fråga 8 avgör om 

respondenten genomfört ett irrationellt planerat eller irrationellt oplanerat köp. Syftet med att 

skilja på dessa typer av köp var för att kunna ge möjlighet att ställa fråga 9 till dem som svarar 

att köpet var planerat. Detta för att öka förståelsen för varför konsumenten inte söker 

information inför ett planerat köp.  

 

Den sista frågan i intervjun berör respondentens ålder, detta för att vi i denna studie ämnar 

jämföra yngre och äldre konsumenters förmåga att agera rationellt i 

informationsökningsprocessen. Det lämnades även utrymme för intervjuarna att notera om 

respondenten är en man eller kvinna i frågeschemat för att möjliggöra en mer specificerad 

presentation av urvalet.  
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3.8 Genomförande av analys 

I avsnitt 3.4 Operationalisering av informationssökningsprocessen med koppling till 

irrationella och rationella köpbeslut, redogörs för hur beslutet angående om konsumenterna 

skulle klassificeras in i låg, medel eller hög grad möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen 

fattades. Konsumenterna tilldelades rationalitetspoäng som baserades på typer av källor och 

det totala antalet källor som använts samt nerlagd tid på informationssökningen inför ett 

specifikt köp. Gällande hur rationalitetspoängen skulle fördelas bestämdes i efterhand då det 

saknades grund för detta innan sammanställning av insamlad data hade genomförts. 

Intervaller för olika rationalitetspoäng bildades med andra ord efter att data hade samlats in, 

vilka synliggörs i tabell 7 nedan. Konsumenterna hade sökt information via 1 - 6 typer av 

informationskällor och då tre grader av rationalitet skulle analyseras fördelades dessa jämnt 

över tre intervaller (6/3=2). Konsumenterna hade också sökt information via 1-19 

informationskällor. Även här fördelades dessa jämnt över tre intervaller (19/3≈6). Till sist 

hade konsumenterna sökt information i 1-180 minuter, här bestämdes gränserna för 

intervallerna efter åtskillnader i datan. Om en konsument samlat in information från två olika 

typer av källor (1 RP), sökt via åtta informationskällor totalt (2 RP) och ägnat 12 minuter (2 

RP) för sin informationssökning uppnår konsumenten alltså en total summa av 5 RP och 

uppnår då medel grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen (se tabell 3). Med tanke på 

att vi jämför insamlad data anses detta tillvägagångssätt vara relevant då vi kommer ges 

möjlighet att se en relativ skillnad i ålderskategori och produktkategori. De konsumenter som 

inte sökt information inför sitt köp och genomgått ett irrationellt oplanerat eller ett irrationellt 

planerat köp tilldelas 0 rationalitetspoäng och uppnår ingen grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. 

 

Tabell 7: Fördelning av rationalitetspoäng 

Rationalitets- 

poäng (RP) 

Antal olika typer av 

informationskällor (st) 

Totalt antal 

informationskällor (st) 

Tid för 

informations- 

sökning (min) 

0 0 0 0 

1 1-2 1-6 1-9 

2 3-4 7-12 10-60 

3 5-6 13-19 61- 
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En komparativ analys används vid jämförandet av olika produktkategorier och olika 

ålderskategorier eftersom denna typ av analys jämför två kategorier (till exempel search 

goods och experience goods) i fråga om fördelning på samma variabel (Blaikie, 2003 ss. 76-

77). För att besvara studiens frågeställningar görs bivariata analyser (Blaikie, 2003 s. 89). I 

analyserna används grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen som beroende variabel, 

men i den ena används ålder som oberoende variabel och i den andra analysen används 

produktkategori som oberoende variabel. För att testa om ett samband finns mellan de olika 

oberoende variablerna som denna studie fokuseras kring och den beroende variabeln grad av 

möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen används en tabellanalys med hjälp av korstabeller för 

att kontrollera bivariata samband. För att kontrollera för samband och för att generera ett mått 

på ett eventuellt sambands styrka används den procentuella skillnaden mellan de betingade 

fördelningarna (Grønmo, 2004). I de fall då variablerna har fler än två värden används 

genomsnittet av alla procentskillnaderna tillsammans (Grønmo, 2004). Genom att bilda olika 

åldersgrupperingar kunde en uppfattning om ålder inverkar på 

informationssökningsprocessens omfattning inför ett köp erhållas.  Efter att test för olika 

åldersgrupperingar hade genomförts beslutades att i analysen behandla två grupperingar, 

varav den första bestod av konsumenter som var 16-23 år och den andra av konsumenter som 

var 60-73 år. Dessa kommer att benämnas som yngre och äldre konsumenter i analysen.     

 

För att kunna uppnå delsyftet gällande att förklara varför konsumenter slutar att söka 

information inför sitt köp alternativt varför de inte har sökt någon information inför köpet 

analyseras fråga 7 och fråga 9 för att finna någon möjlig orsak till att konsumenten inte sökt 

information respektive slutat att söka information.  

 

3.9 Metodreflektion   

Efter att ha genomfört undersökningen har vi reflekterat över vårt val av metod och vill belysa 

en del punkter som kan bidra till en förbättring till framtida liknande studier. Inledningsvis 

vill vi lyfta fram att indelningen i tidsintervaller med facit med hand hade kunnat göras på ett 

annat sätt. Det hade varit mer konsekvent att dela in dessa i tre lika stora intervaller likt 

indelningen för olika typer av källor och det totala antalet källor. Detta hade antagligen 

medfört att några fler konsumenter uppnått en lägre rationalitetspoäng totalt. Detta påverkar 

dock inte möjligheten att jämföra produktkategorier och ålderskategorier då jämförelsen är 

baserad på samma mätverktyg.  
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Vi hade förkortat ner vår muntliga enkät och försökt göra den så lätt som möjlig för 

respondenten att svara på snabbt. I vår pilotundersökning framkom det inte heller att intervjun 

upplevdes som för lång. Den “långa vägen” i intervjun tog knappt fem minuter, men vid 

genomförandet på plats i gallerian upplevde vi att det hade varit fördelaktigt att korta ner den 

ytterligare. Frågorna var dock utformade efter teorin för att de skulle kunna besvara vårt syfte 

och varje fråga hade sitt specifika ändamål. En annan sak som vi upplevde var att trots att vi 

hade med oss stora utskrivna svarsskalor till fråga 7 och 9 verkade en del respondenter finna 

det svårt att förstå grundtanken med påståenden. Då vi utformade den muntliga enkäten fick 

vi uppfattningen att det i teorin är bra att ha påståenden med påföljande likertskalor som 

respondenten kan svara utefter, men i praktiken upplevde vi det som inte helt optimalt. 

Anledningen till att dessa skalor användes var förutom grund i metodlitteraturen även för att 

det under vår genomförda pilotundersökning inte framkom någon problematik kring dessa 

frågor, utan de uppfattades snarare som något positivt. En rekommendation för kommande 

studier är därför att dels genomföra en pilotundersökning med påföljande intervju såsom vi 

har gjort i denna studie, men att även komplettera denna med en pilotundersökning på plats i 

gallerian för att få en uppfattning om hur frågorna upplevs i den miljön där undersökningen 

ska ske. Vi rekommenderar dock inte att kräva av respondenterna i gallerian att de ska svara 

på frågor om hur de upplever frågorna utan denna information kan med fördel fås genom en 

liknande pilotundersökning som vi har genomfört. Efter genomförd undersökning visade det 

sig att det var rätt beslut att exemplifiera svarsalternativ i fråga 4, det vill säga ge några 

exempel på vad “samlat in någon information” skulle kunna vara. Detta förstod vi eftersom 

det var respondenter som väldigt snabbt svarade nej på denna fråga innan vi förklarat vad vi 

menade med samlat information, men sedan sade “jo, men det har jag ju gjort” efter att vi 

exemplifierat. Vi vill också betona att vi upplevde att dessa personer talade utefter sitt faktiska 

tillvägagångssätt inför köpet och inte svarade ja för att det förväntades av dem. 

 

Det kan eventuellt antas att irrationella köp är vanligare vid tillfällen som ligger nära efter 

löneutbetalning, då folk har mer pengar och att rationella köp är vanligare i slutet av månaden 

innan nästa lön finns på kontot. Därför valde vi att genomföra undersökningen en liten bit in i 

månaden för att dessa eventuella extremfall inte skulle påverka resultatet. Ett annat alternativ 

är att om resurser finns göra en liknande studie under en längre tid så att respondenternas svar 

samlas in utspritt över hela månaden samt över flera månader under året. Då undersökningen 

utfördes i december samlades även information in gällande om köpet var till personen själv 
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eller om det var en gåva till någon annan. Detta gjordes eftersom julhandeln eventuellt skulle 

kunna bidra till olika köpbeteenden beroende på om respondenten handlade till sig själv eller 

till någon annan. Julhandeln och människor i shoppingmiljö generellt sett är för vissa förenat 

med stress. En del respondenter svarade att de inte hade tid att delta i vår undersökning och 

finns därför inte representerade. Enligt teorin har människor under tidspress lättare för att göra 

irrationella köp. Dels för att de i en stressad situation väljer att förlita sig mer på sina vanor 

och dels för att det tar tid att vara rationell. Det kan dock även vara så att de människor som 

var stressade i shoppinggallerian hade sökt information rationellt inför köpet, men att de nu 

när de visste vad de skulle ha var stressade och bara bockade av inköp som de planerat att 

genomföra. Vid sammanställningen av insamlad data visade det sig att 

informationssökningsbeteendet var liknade i de fall som konsumenter hade köpt något till sig 

själv och i de fall som de köpt en gåva till någon annan.       

 

Vi vill även lyfta fram några faktorer som kan tänkas ha påverkat validiteten och reliabiliteten 

i mätningen. Operationaliseringen av informationssökningsprocessen inför ett köp, det vill 

säga att informationssökningsprocessens omfattning mäts i antal typer av källor, spenderad tid 

på informationssökning samt totalt använda informationskällor anser vi bidrar till en god 

innehållsvaliditet. Detta på grund av att vi noga reflekterat över samtliga frågor och då dessa 

grundades på operationaliseringen. Vi anser därmed att frågorna täcker den teori som 

presenteras i kapitel 2. Teoretisk referensram. Att samtliga respondenter i samband med 

intervjun utgår från ett nyligen genomfört köp och att intervjuarna exemplifierar med den 

nyinköpta produkten under intervjun anses stärka både validiteten och reliabiliteten då vi 

upplevde att respondenterna relaterade till den eventuella informationssökningen inför det 

senaste köpet, vilken var den som vi avsåg att mäta. Det var också viktigt att respondenterna 

hela tiden under intervjun tänkte på det senaste köpet då produkten som köpts senare 

kategoriserades som search eller experience goods och det kan givetvis diskuteras om detta 

var fallet eller inte, men i och med att respondenterna under intervjun påmindes om produkten 

anses detta vara rimligt. Vi genomförde undersökningen en tid efter löneutbetalning och under 

denna period ansågs det även vara troligt att en del konsumenter börjat handla julklappar och 

om undersökningen genomförs på nytt i en annan kontext är det troligt att resultatet blir 

annorlunda. Det finns en risk för att frågorna som ställdes till respondenterna under intervjun 

kan tolkas olika av olika konsumenter. Detta har vi dock försökt att förhindra genom att till 

exempel exemplifiera svarsalternativ (se fråga 4 i Bilaga 1), formulerat frågorna med ett 

enkelt språk samt genomfört en pilotundersökning vilket anses stärka reliabiliteten. I denna 
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studie har 100 intervjuer genomförts. För att erhålla ett mer signifikant resultat krävs ett större 

antal respondenter än de som intervjuats i denna studie, vilket skulle öka reliabiliteten i 

undersökningen.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de strukturerade intervjuer som genomförts. Kapitlet 

har utformats efter det frågeschema som använts vid intervjuerna, vilket har medfört att 

resultatet av varje fråga redovisas en i taget, var för sig med hjälp av tabeller och diagram 

med tillhörande förklarande text.   

 

Totalt deltog 100 personer i undersökningen och utav dessa var 78 kvinnor och 22 män. Av 

dessa 100 personer har samtliga besvarat fråga 1, fråga 2, fråga 3, fråga 4 och fråga 10. Fråga 

5, fråga 6 och fråga 7 har besvarats av de 43 personer som sökt extern information, fråga 8 har 

besvarats av de 57 personer som inte sökt extern information inför köpet och fråga 9 har 

besvarats av de 35 personer som inte sökt extern information inför köpet men som hade 

planerat köpet innan de gick in i affären där de köpte produkten. 

 

Fråga 1: Det senaste köpet.  

Resultatet av denna fråga presenteras i Bilaga 2 och redovisar vilka produkter som 

konsumenterna köpt (se Bilaga 2). 

 

Fråga 2: Fördelning av search och experience goods. 

I denna studie klassificerades 31 produkter som search goods och 69 produkter som 

experience goods. Fördelningen av produktkategori synliggörs i diagram 1 och denna 

indelning baserades på konsumenternas generella behov av att fysiskt inspektera produkter 

likt den senaste de köpt innan ett köp. 

 

 

Diagram 1: Fördelning av search goods och experience goods 

31% 

69% 

Fördelning av search- och experience goods  

Search goods 

Experience goods 
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Fråga 3: Avsikt med köpet 

Diagram 2 visar att det senaste köpet i 55 konsumenters fall var ämnat till konsumenten själv 

och att 45 konsumenter uppgav att köpet var en gåva till någon annan. 

 

 

Diagram 2: Avsikt med köpet 

 

Fråga 4: Fördelning av konsumenter som samlat in respektive inte samlat in extern 

information inför det specifika köpet innan de gick in i affären. 

Som synliggörs i diagram 3 hade 43 personer samlat in information och 57 personer hade inte 

samlat in någon information före köpet, innan de gick in i affären.  

 

 

Diagram 3: Konsumenter som samlat in respektive inte samlat in extern information 
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Fråga 5: Konsumenters användning av olika typer av samt totalt antal källor. 

De 43 konsumenter som hade samlat in information före sitt köp har svarat på denna fråga.  

 

 

Diagram 4: Användning av olika typer källor 

Diagram 4 visar konsumenters användning av olika typer av källor. Y-axeln visar antal 

konsumenter och x-axeln visar typ av källa. 21 konsumenter hade sökt via olika butiker, 14 

konsumenter hade sökt via butikspersonal, 22 konsumenter hade sökt via familj, vänner eller 

bekanta som de talat med ansikte mot ansikte eller haft kontakt med via telefon, 7 

konsumenter hade sökt via reklam, 4 konsumenter hade sökt via tidningar, tv eller radio 

exklusive reklam, 3 konsumenter hade använt sig av produkttest eller recensioner, 14 

konsumenter hade sökt information via butikers hemsidor, 1 konsument hade sökt information 

via appar och 6 konsumenter hade använt sociala medier för att finna information.    
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Diagram 5: Totalt antal av olika typer av informationskällor 

I diagram 5 presenteras det totala antalet olika typer av informationskällor som konsumenter 

har använt. Y-axeln i diagrammet visar antal konsumenter och x-axeln visar totalt antal olika 

informationskällor. 17 konsumenter har använt en typ av källa, 14 konsumenter har använt 2 

olika typer av källor, 6 konsumenter har använt 3 olika typer av källor, 3 konsumenter har 

använt 4 olika typer av källor, 1 konsument har använt 5 olika typer av källor och 2 

konsumenter har använt 6 olika typer av källor.  
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Diagram 6: Totalt antal informationskällor 

I diagram 6 presenteras det totala antalet källor som konsumenten har använt. På y-axeln finns 

antal konsumenter och på x-axeln det totala antalet använda källor. 12 konsumenter hade sökt 

via en källa, 8 konsumenter via 2 källor, 8 konsumenter via 3 källor, 2 konsumenter via 4 

källor, 1 konsument via 5 källor, 3 konsumenter via 6 källor, 3 konsumenter via 7 källor, 2 

konsumenter via 9 källor, 1 konsument via 11 källor, 1 konsument via 17 källor och 2 

konsumenter hade sökt information via 19 källor.  
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Fråga 6: Spenderad tid på (extern) informationssökning 

 

Diagram 7: Tid för informationssökning 

De 43 konsumenter som hade samlat in information före sitt köp har svarat på denna fråga 

och konsumenternas svar presenteras i diagram 7. På y-axeln visas antalet konsumenter och 

på x-axeln total tid som spenderats på informationssökning i minuter. Två konsumenter hade 

sökt 1 minut, två konsumenter hade sökt 2 minuter, fyra konsumenter hade sökt 3 minuter, tre 

konsumenter hade sökt 4 minuter, åtta konsumenter hade sökt 5 minuter, fem konsumenter 

hade sökt i 10 minuter, fyra konsumenter hade sökt i 15 minuter, en konsument hade sökt i 25 

minuter, fem konsumenter hade sökt i 30 minuter, tre konsumenter hade sökt i 60 minuter, två 

konsumenter hade sökt i 90 minuter, tre konsumenter hade sökt i 120 min och en konsument 

hade sökt i 180 min.   

 

Fråga 7: Påståenden gällande varför konsumenterna slutade att söka information 

Här presenteras resultatet av de ställningstaganden som de 43 konsumenter som sökt extern 

information inför köpet har gjort gällande möjliga anledningar till att de slutade att söka 

information. De tre olika påståendena visas i var sitt stapeldiagram, i vilka y-axeln visar 

relativ frekvens av konsumenterna och x-axeln visar hur de ställer sig till påståendet.  
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7a. Jag tröttnade på att söka för att jag inte visste var eller hur jag kunde hitta mer 

information. 

 

Diagram 8: Vet ej var eller hur det går att hitta information 

Diagram 8 visar att 77 % (33 konsumenter) tar helt avstånd, 2 % (1 konsument) tar avstånd, 0 

% (0 konsumenter) tar delvis avstånd, 12 % (5 konsumenter) tar varken avstånd eller 

instämmer, 2 % (1 konsument) instämmer delvis, 0 % (0 konsumenter) instämmer och 5 % (2 

konsumenter) instämmer helt. 2 % (1 konsument) valde alternativet ”vet ej”.  

 

7b. Jag tröttnade på att söka för att det fanns för mycket information att ta del av 

 

Diagram 9: Tröttnade på grund av för mycket information 
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77 % (33 konsumenter) tar helt avstånd, 5 % (2 konsumenter) tar avstånd, 2 % (1 konsument) 

tar delvis avstånd, 2 % (1 konsument) tar varken avstånd eller instämmer, 2 % (1 konsument) 

instämmer delvis, 5 % (2 konsumenter) instämmer och 5 % (2 konsumenter) instämmer helt. 

2 % (1 konsument) valde alternativet ”vet ej”.  

 

7c. Jag upplevde att jag fann tillräckligt med information som jag behövde för att köpa 

 

Diagram 10: Fann tillräckligt med information 

0 % (0 konsumenter) tar helt avstånd, 0 % (0 konsumenter) tar avstånd, 0 % (0 konsumenter) 

tar delvis avstånd, 7 % (3 konsumenter) tar varken avstånd eller instämmer, 2 % (1 

konsument) instämmer delvis, 5 % (2 konsumenter) instämmer och 84 % (36 konsumenter) 

instämmer helt. 2 % (1 konsument) valde alternativet ”vet ej”.  

 

7d. Öppen fråga: Är det något annat som du kan tänka på gällande varför du slutade att 

söka information? 

I tabell 8 presenteras några uttalanden som respondenter gjort då de fått frågan om det var 

något annat de kunde tänka på gällande varför de slutade att söka information.  
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Tabell 8: Redovisning av öppet svarsalternativ (Fråga 7) 

Svar på öppen fråga Respondent nr 

“Jag hade bestämt vilka jag ville ha” Respondent nr 16 

“Jag tror att jag hittade det jag ville ha” Respondent nr 20 

“Jag visste exakt vad jag ville ha. Kollade bara hemsidan för att 

se om de fanns” 
Respondent nr 37 

“Visste precis vad jag skulle ha” Respondent nr 41 

“Nej, jag vill spara tid. Kolla innan, ta jeansen och prova!” Respondent nr 43 

“Jag hittade vad jag ville ha” Respondent nr 46 

“Jag visste vad jag ville ha men kollade lite grann först” Respondent nr 51 

“Jag visste vad jag ville ha” Respondent nr 76 

 

Fråga 8: Fördelning av planerade och oplanerade köp 

Av de 57 konsumenter som inte sökt någon extern information inför sitt köp hade 35 stycken 

(61 %) planerat att köpa produkten innan de gick in i butiken där de genomförde köpet och 22 

stycken (39 %) hade inte planerat att köpa produkten innan de gick in i butiken där köpet 

genomfördes, vilket synliggörs i diagram 11.   

 

 

Diagram 11: Planerade och oplanerade köp 
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Fråga 9: Påståenden som handlar om tänkbara orsaker till att du inte sökt någon 

information inför ditt köp 

Det var sammanlagt 35 konsumenter som hade planerat sitt köp men som inte sökt någon 

information innan köpet och dessa konsumenter fick ta ställning till påståenden som handlade 

om tänkbara orsaker till att de inte sökt någon information inför köpet. De fyra olika 

påståendena visas i var sitt stapeldiagram, i vilka y-axeln visar relativ frekvens av 

konsumenterna och x-axeln visar hur de ställer sig till påståendet.  

 

9a. Jag vet inte var eller hur jag kan hitta relevant information  

 

Diagram 12: Vet ej var eller hur det går att hitta relevant information 

80 % (28 konsumenter) tar helt avstånd, 6 % (2 konsumenter) tar avstånd, 0 % (0 

konsumenter) tar delvis avstånd, 9 % (3 konsumenter) tar varken avstånd eller instämmer, 3 

% (1 konsument) instämmer delvis, 0 % (0 konsumenter) instämmer och 3 % (1 respondent) 

instämmer helt. 0 % (0 konsumenter) valde alternativet ”vet ej”.   
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9b. Jag tröttnar lätt på att söka information då jag upplever att det finns för mycket  

information 

 

Diagram 13: Tröttnar på grund av för mycket information 

49 % (17 konsumenter) tar helt avstånd, 0 % (0 konsumenter) tar avstånd, 6 % (2 

konsumenter) tar delvis avstånd, 23 % (8 konsumenter) tar varken avstånd eller instämmer, 6 

% (2 konsumenter) instämmer delvis, 3 % (1 konsument) instämmer och 14 % (5 

konsumenter) instämmer helt. 0 % (0 konsumenter) valde alternativet ”vet ej”.  

 

9c. Jag upplever att jag inte har tid att söka information  

 

Diagram 14: Har inte tid att söka information 

54 % (19 konsumenter) tar helt avstånd, 3 % (1 konsument) tar avstånd, 3 % (1 konsument) 

tar delvis avstånd, 6 % (2 konsumenter) tar varken avstånd eller instämmer, 17 % (6 
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konsumenter) instämmer delvis, 9 % (3 konsumenter) instämmer och 9 % (3 konsumenter) 

instämmer helt. 0 % (0 konsumenter) valde alternativet ”vet ej”.  

 

9d. Jag upplever att jag vet tillräckligt mycket om denna typ av produkter för att fatta 

mitt köpbeslut.  

 

Diagram 15: Vet tillräckligt mycket om denna typ av produkter 

3 % (1 konsument) tar helt avstånd, 0 % (0 konsumenter) tar avstånd, 0 % (0 konsumenter) tar 

delvis avstånd, 6 % (2 konsumenter) tar varken avstånd eller instämmer, 6 % (2 konsumenter) 

instämmer delvis, 14 % (5 konsumenter) instämmer och 71 % (25 respondenter) instämmer 

helt. 0 % (0 konsumenter) valde alternativet ”vet ej”.  

 

9e. Öppen fråga: Kan du komma på någon annan orsak gällande varför du inte sökt 

någon information inför köpet? 

I tabell 9 presenteras några uttalanden som respondenter gjort då det fått frågan om det var 

något annat de kunde tänka på gällande varför de inte sökt någon information inför sitt köp.  
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Tabell 9: Redovisning av öppet svarsalternativ (Fråga 9) 

Svar på öppen fråga Responden nr 

”Köper alltid samma produkt” Respondent nr 8 

”jag visste vad jag ville ha” Respondent nr 12 

“Jag är inte medveten om varför jag inte sökt information” Respondent nr 18 

“Jag var säker på vad jag skulle ha” Respondent nr 31 

“Det är ingen viktig produkt” Respondent nr 32 

”Lathet” Respondent nr 34 

“Jag visste att jag kunde hitta en där” Respondent nr 36 

“Jag har tidigare köpt liknande” Respondent nr 58 

“Jag visste vad jag ville ha” Respondent nr 73 

“Det är en vardagssak” Respondent nr 82 

“Jag visste vad jag skulle ha” Respondent nr 86 

“Jag visste att jag ville ha en klocka” Respondent nr 97 

 

Fråga 10: Åldersfördelning 

Som presenteras i diagram 16 deltog det 44 personer som var 45 år eller äldre (födda år 1968 

eller tidigare) och 56 personer som var 44 år eller yngre (födda år 1969 eller senare) i denna 

studie.  

 

Diagram 16: Åldersfördelning 

 

 

 

56% 

44% 

Åldersfördelning 

≤ 44 år  

≥ 45 år  



58 
 

5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras inledningsvis konsumenters informationssökningsbeteende 

generellt. Därefter analyseras irrationella köpbeslut och möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen genom informationssökningsprocessen med hänsyn till 

produktkategorierna search goods och experience goods samt ålder i form av yngre och äldre 

konsumenter. Avslutningsvis analyseras varför konsumenter slutar att söka information inför 

ett köp samt varför de väljer att inte söka information inför ett köp trots att köpet var 

planerat.  

 

5.1 Konsumenters informationssökningsbeteende inför ett köp 

Det vanligaste bland de tillfrågade konsumenterna var att de inte hade sökt någon information 

inför sitt köp (57 procent) och dessa personer genomför alltså någon form av irrationellt 

köpbeslut då ett köpbeslut som fattas utan användning av potentiellt tillgänglig information 

inte kan betraktas som rationellt (Markin, 1979). Utav de konsumenter som inte hade sökt 

information före sitt köp hade 39 procent inte planerat att köpa produkten innan de gick in i 

butiken, vilket enligt Kollat och Willet (1986) tyder på att de genomfört någon typ av 

impulsköp. De resterande 61 procenten hade planerat att köpa, men inte sökt någon 

information inför köpet.  Av de som hade sökt information inför sitt köp uppnår 42 procent 

(18 konsumenter) en låg grad av möjlig rationalitet, 44 procent (19 konsumenter) en medel 

grad av möjlig rationalitet och 14 procent (6 konsumenter) en hög grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. Detta visar på att det är vanligast bland de som har sökt information att 

nå en låg eller medel grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen och att få konsumenter 

har en omfattande informationssökningsprocess och når upp till en hög grad av möjlig 

rationalitet. En sammanställning av de enskilda faktorerna som de olika graderna av 

rationalitet bygger på visas i tabell 10 nedan. Tabellen presenterar endast de konsumenter som 

hade sökt information före sitt köp. 
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Tabell 10: Sammanställning av de enskilda faktorerna som de olika graderna av rationalitet bygger på 

 Min Max Typvärde Medelvärde Trimmat 

medelvärde* 

Median 

Olika typer av källor 

(st) 

1  6  1  2,14  1,78 2  

Totalt antal källor (st) 1  19  1  4,37  2,91  3  

Spenderad tid 

informationssökning 

(min) 

1  180  5  29,20  15,60  10 

*Medelvärdet utan de 10 minsta och de 10 högsta värdena 

Det finns en stor skillnad mellan de som söker mest och de som söker minst information inför 

ett köp. De som söker allra minst använder en typ av källa och spenderar en minut på sin 

informationssökning, medan de som söker mest når upp till sex olika typer av källor, 19 

stycken källor totalt och 180 minuter i spenderad tid på sökningen. Det vanligaste är att 

använda sig av en enda typ av källa och att spendera fem minuter på sin informationssökning 

och om man ser till den genomsnittlige konsumenten som har sökt någon form av information 

inför sitt köp så har denna sökt via 2,14 olika typer av källor, använt 4,37 källor totalt samt 

spenderat 29,20 minuter på sin informationssökning.  

 

Beträffande vilka källor som konsumenterna använder sig av inför ett köp (se diagram 4) så är 

det familj/vänner/bekanta (22 konsumenter), butiker (21 konsumenter), butikspersonal (14 

konsumenter) och butikers hemsidor (14 konsumenter) som är de vanligaste källorna att 

använda sig av vid sökningen. Av dessa fyra typer av källor kan tre stycken 

(familj/vänner/bekanta, butiker och butikspersonal) betraktas vara information som hämtas 

offline medan butikers hemsidor tillhör kategorin online källor.  

 

5.2 Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen 

med hänsyn till produktkategori 

 

5.2.1 Search goods 

I diagram 17 visas fördelningen över konsumenters informationssökningsbeteende inför ett 

köp med avseende på irrationella köp eller möjlig rationalitet köpbeslutsprocessen av de 31 

konsumenter som klassificerat den produkt de inhandlat som search goods. 
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Diagram 17: Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen kopplat till search goods 

Den största andelen av dessa köp, 35 procent (11 konsumenter) utgörs av irrationella 

planerade köp. De konsumenter som genomfört ett irrationellt oplanerat köp utgörs av 16 

procent (5 konsumenter). Detta medför att av de konsumenter som köpt ett search goods är 

det 51 procent (16 konsumenter) som inte sökt någon information inför sitt köp och att de 

resterande 49 procent (15 konsumenter) har uppnått en viss grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. Diagrammet visar att flest konsumenter som uppnått en viss grad av 

möjlig rationalitet genom informationssökningsprocessen hade uppnått låg grad av möjlig 

rationalitet nämligen 23 procent (7 konsumenter) av alla konsumenter som köpt ett search 

goods. Något färre (16 procent, 5 konsumenter) hade uppnått medel grad av möjlig rationalitet 

i köpbeslutsprocessen och 10 procent (3 konsumenter) uppnådde hög grad av möjlig 

rationalitet i köpbeslutsprocessen. 

 

5.2.2 Experience goods 

Diagram 18 visar att av de 69 konsumenter som klassificerat produkten de köpt som ett 

experience goods hade 59 procent (41 konsumenter) genomfört ett irrationellt köp och 41 

procent (28 konsumenter) uppnått någon grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen. 
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Diagram 18:Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen kopplat till experience goods 

Av de som köpt ett experience goods och sökt information var det medel grad av rationalitet 

som flest konsumenter nådde, nämligen 22 procent (15 konsumenter) av alla konsumenter 

som inhandlat ett experience goods.  Endast 3 procent (2 konsumenter) nådde upp till en nivå 

av hög grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen och 16 procent (11 konsumenter) 

uppfyllde kraven för att benämnas tillhöra gruppen som uppfyllde en låg grad av möjlig 

rationalitet i köpbeslutsprocessen. 

 

5.2.3 Search goods och experience goods 

I en jämförelse mellan resultatet för produktkategorin search goods och för produktkategorin 

experience goods kan det utläsas av tabell 11 nedan, vilken visar den procentuella andelen 

search goods respektive experience goods uppdelade efter om de klassas som irrationella köp 

(ingen grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen) eller viss grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen att det är vanligare med irrationella köp oavsett produktkategori (51 

procent för search goods och 59 procent för experience goods). Detta tyder på att 

konsumenter inte utnyttjar all den information som finns att tillgå idag vilket bekräftar 

Solomons (1999, s. 277) ”påstående” om att konsumenter söker mindre information inför ett 

köp än vad som förväntas av dem. Inom kategorin search goods är det nästan hälften av 

konsumenterna som är irrationella och den andra hälften uppfyller viss grad av möjlig 

rationalitet i köpbeslutsprocessen. För experience goods är skillnaden något större eftersom 

cirka tre femtedelar av konsumenterna som inhandlat ett experience goods är irrationella och 

två femtedelar uppfyller viss grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen.  

16 % (11 st) 

22 % (15 st) 

3 % (2 st) 

36 % (25 st) 

23 % (16 st) 

Experience goods (N=69) 

Låg grad 

Medel grad 

Hög grad 

Irrationellt (Planerat) 

Irrationellt (Oplanerat) 
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Tabell 11: Grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen betingad av produktkategori (Relativa frekvenser) 

Rationalitetsgrad Search goods Experience goods Totalt Procentuell Skillnad 

Ingen grad av möjlig 

rationalitet  51 59 57 -8 

Någon grad av möjlig 

rationalitet 49 41 43 8 

Summa 100 100 100 

 N 31 69 100 Skillnad:  8 

 

I tabell 11 visas den procentuella skillnaden mellan de betingade fördelningarna. Tabellen 

visar på att search goods ökar sannolikheten för någon grad av möjlig rationalitet med 8 

procent. Detta visar på en viss, om än liten, skillnad gällande sökbeteende mellan de båda 

produktkategorierna och att konsumenter söker mindre beträffande experience goods i 

jämförelse med search goods. Att konsumenten söker minimalt inför ett köp av experience 

goods och samlar på sig mycket information inför ett köp av search goods kan dock inte 

påvisas av våra resultat i denna studie även om konsumenten marginellt sett söker mindre 

information inför ett köp av ett experience goods i jämförelse med ett köp av ett search goods. 

Tabell 12, vilken till skillnad från tabell 11 även visar procentuell fördelning av de båda 

produktkategorierna över de fyra möjliga graderna av rationalitet i 

informationssökningsprocessen (ingen, låg, medium och hög) visar en genomsnittlig 

procentuell skillnad mellan de båda produktkategorierna på 7 procent. Dock kan vi inte se att 

rationalitetsgraden ökar linjärt utan det är större sannolikhet att uppnå låg eller hög grad av 

möjlig rationalitet vid köp av ett search goods och större sannolikhet att uppnå en medel grad 

av möjlig rationalitet vid köp av ett experience goods. Fem av 14 konsumenter som köpt 

experience goods och uppnått medel grad av möjlig rationalitet tillhör kategorin yngre 

konsumenter vilket kan ha påverkat detta resultat. Detta talar i sådana fall för att det inte är 

produktkategorin som är det som främst påverkar informationssökningsbeteendet. Ingen av de 

fem respondenter som uppnått medel grad av rationalitet och som köpt search goods hör till 

de som klassificeras som yngre eller äldre konsumenter i denna uppsats.  
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Tabell 12: Alla grader av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen betingad av produktkategori (Relativa frekvenser) 

Rationalitetsgrad Search goods Experience goods Totalt 

Procentuell 

Skillnad 

Ingen grad av 

möjlig rationalitet 51 59 57 -8 

Låg grad 23 16 18 7 

Medel grad 16 22 19 -6 

Hög grad 10 3 6 7 

Summa 100 % 100 % 100 % 

 

N 31 69 100 

Genomsnittlig 

skillnad: 7 

 

För att ge en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som ligger bakom de olika graderna av 

rationalitet visas i tabell 13 en jämförelse mellan search goods och experience goods utefter 

ett antal olika centralmått kopplade till informationssökningsprocessen. Denna tabell bygger 

på alla respondenter, det vill säga både de som sökt information inför sitt köp och de som inte 

gjort det.  

 

Tabell 13: Jämförelse av centralmått kopplade till informationssökningsprocessen mellan produktkategorier 

 Search goods (N=31) Experience goods (N=69) 

Genomsnittligt antal olika typer av källor 

som använts inför köp 

 

0,97  

 

0,90 

 

Median antal olika typer av källor 

 

0 

 

0 

Typvärde antal olika typer av källor 0 (17 st) 0 (41 st) 

Genomsnittligt totalt antal källor som 

använts inför köp 

 

1,90 1,87 

Median totalt antal källor som använts 0 0 

Typvärde totalt antal källor som använts 0 (17 st) 0 (41 st) 

Genomsnittlig tid som lagts på 

informationssökningen 

 

12,00 min 12,80 min 

Vanligast använda källa  

 

Vän, familjemedlem 

bekant offline (10 st) 

 

Butik (14 st) 

Genomsnittlig ålder på personen som köpt 

produkten 

 

39 år 40 år 

Siffrorna i tabell 13 är uträknade efter både konsumenter som sökt information och de som inte har gjort det.  
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Genomsnittligt antal olika typer av källor som använts inför ett köp är relativt lika (0,97 

stycken för search goods och 0,90 stycken för experience goods). Likaså gällande det 

genomsnittliga totala antalet källor som använts inför ett köp (1,90 för search goods och 1,87 

för experience goods). Även den genomsnittliga tiden som lagts ner på informationssökning 

kan betraktas relativt lika även om konsumenterna i genomsnitt har sökt något mer 

beträffande experience goods (12,00 min för search goods och 12,80 min för experience 

goods). Detta tyder på att gränsen mellan dessa produktkategorier har suddats ut, precis som 

Weathers et al. (2007) och Huang et al. (2009) kom fram till i sina studier. Det intressanta är 

dock att den vanligaste källan för information skiljer sig mellan de olika produktkategorierna. 

Enligt Huang et al. (2009) och Weathers et al. (2007) är det Internet som är orsaken till att 

gränsen mellan produktkategorierna suddats ut, men enligt vår studie är ingen utav de 

vanligaste källorna för information inför ett köp en onlinekälla. För search goods är det 

vanligast att informationen hämtas ”offline” från vänner/familjemedlemmar/bekanta och för 

experience goods är det vanligast att informationen inhämtas i butik. Att butik var den 

vanligaste informationskällan vid köp av ett experience goods anses dock naturligt på grund 

av att konsumenten upplever ett behov av att fysiskt inspektera en sådan typ av produkt, vilket 

butik ger möjlighet till.  

 

För att även ge en möjlighet att studera informationssökningsbeteendet enbart hos de som sökt 

information och för att kunna jämföra search goods och experience goods utefter detta 

presenteras centralmått som enbart baseras på de som har sökt information inför sitt köp i 

tabell 14.  
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Tabell 14: Jämförelse av centralmått kopplade till informationssökningsprocessen mellan produktkategorier (Endast 
konsumenter som sökt information) 

 Search goods (N=15) Experience goods (N=28) 

Genomsnittligt antal olika typer av källor 

som använts inför köp 

 

 

2 2,21 

Median antal olika typer av källor 

 

1 2 

Typvärde antal olika typer av källor 

 

1 (8 st) 2 (12 st) 

Genomsnittligt totalt antal källor som 

använts inför köp 

 

3,93 4,61 

Median totalt antal källor som använts 

 

2 3 

Typvärde totalt antal källor som använts 

 

1 (7 st) 3 (8 st) 

Genomsnittlig tid som lagts på 

informationssökningen 

 

24,80 min  31,54 min 

Vanligast använda källa  Vän, familjemedlem bekant 

offline (10 st) 

 

Butik (14 st) 

Genomsnittlig ålder på personen som köpt 

produkten 

 

44 år  36 år 

Siffrorna i tabell 14 är uträknade endast efter de konsumenter som sökt information.  

 

Denna jämförelse visar istället på att konsumenterna som köpt ett experience goods har sökt 

mer information i jämförelse med de som handlat ett search goods om en analys på detaljnivå 

görs. Till exempel så är det vanligaste antalet olika typer av källor som söks för ett search 

goods en styck och två stycken för experience goods och det vanligaste totala antalet källor 

som använts är en källa för search goods och tre källor för experience goods. Detta säger emot 

teorin gällande att konsumenter söker mycket information inför ett köp av ett search goods 

och minimalt med information inför ett köp av ett experience goods. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att medelåldern för de som sökt information beträffande experience goods är 

betydligt lägre (36 år) än för de som sökt information beträffande search goods (44 år), något 

som kan ha påverkat resultatet beträffande omfattningen av sökningen.  
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5.3 Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen 

med hänsyn till ålderskategori 

 

5.3.1 Yngre konsumenter 

I diagram 19 visas fördelningen över konsumenters informationssökningsbeteende inför ett 

köp med avseende på irrationella köp eller möjlig rationalitet köpbeslutsprocessen av de 24 

konsumenter som tillhör kategorin yngre konsumenter. 

 

Diagram 19: Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen kopplat till yngre konsumenter 

Den största andelen av dessa köp, 29 procent (7 konsumenter) utgörs av irrationella planerade 

köp. De konsumenter som genomfört ett irrationellt oplanerat köp utgörs av 25 procent (6 

konsumenter). Detta medför att av de yngre konsumenterna är det 54 procent (13 

konsumenter) som inte sökt någon information inför sitt köp och att de resterande 46 procent 

(11 konsumenter) har uppnått en viss grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen. 

Diagrammet visar att av de som uppnått en viss grad av möjlig rationalitet genom 

informationssökningsprocessen var är det vanligast att nå en låg grad (5 konsumenter) eller en 

medel grad (5 konsumenter) av möjlig rationalitet. Endast en av de yngre konsumenterna når 

upp till en hög grad av möjlig rationalitet.  

 

21% (5 st) 

21% (5 st) 

4% (1 st) 

29% (7 st) 

25% (6 st) 

Yngre konsumenter 16-23 år (N=24) 

Låg grad  

Medel grad 

Hög grad 

Irrationellt(Planerat) 

Irrationellt (Oplanerat) 
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5.3.2 Äldre konsumenter 

I diagram 20 visas fördelningen över konsumenters informationssökningsbeteende inför ett 

köp med avseende på irrationella köp eller möjlig rationalitet köpbeslutsprocessen av de 17 

konsumenter som tillhör kategorin äldre konsumenter. 

 

Diagram 20: Irrationella köp och grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen kopplat till äldre konsumenter 

Den största andelen av de äldre konsumenternas köp 41 procent (7 konsumenter) utgörs av 

irrationella planerade köp. De konsumenter som genomfört ett irrationellt oplanerat köp 

utgörs av 35 procent (6 konsumenter). Detta medför att av de äldre konsumenterna är det 76 

procent (13 konsumenter) som inte sökt någon information inför sitt köp och att de resterande 

24 procent (4 konsumenter) har uppnått en viss grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. Diagrammet visar att av de som uppnått en viss grad av möjlig 

rationalitet genom informationssökningsprocessen är det vanligast att nå en låg grad (3 

konsumenter) av möjlig rationalitet. Endast en konsument når en medel grad av möjlig 

rationalitet och igen äldre konsument uppnår en nivå av hög grad av möjlig rationalitet.  

 

5.3.3 Yngre och äldre konsumenter 

En jämförelse mellan yngre (16-23 år) och äldre konsumenter (60-73 år) visas i tabell 15 

nedan. I tabellen kan en större skillnad ses mellan åldersgrupper än mellan produktkategorier. 

Den procentuella skillnaden mellan de olika åldersgrupperna visar på att en ålder mellan 16-

23 år ökar sannolikheten för någon grad av rationalitet med 22 procent i jämförelse med en 

ålder mellan 60-73 år. Detta indikerar en överensstämmelse med Kiel & Laytons (1981) 

18% (3 st) 

6% (1 st) 

41% (7 st) 

35% (6 st) 

 
Äldre konsumenter 60-73 år (N=17) 

Låg grad  

Medel grad 

Hög grad 

Irrationellt(Planerat) 

Irrationellt (Oplanerat) 



68 
 

resultat gällande att äldre söker mindre information inför ett köp i jämförelse med yngre och 

de nya informationsmöjligheterna i dagens samhälle verkar inte ha påverkat detta.  

 

Tabell 15: Grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen betingad av ålderskategori (Relativa frekvenser) 

Rationalitetsgrad Yngre (16-23 år) Äldre (60-73 år) Procentuell Skillnad 

Ingen grad av möjlig 

rationalitet  54 76 -22 

Någon grad av möjlig 

rationalitet 46 24 22 

 

100 100 

 N 24 17 Skillnad 22 

 

Tabell 16 visar procentuell fördelning av de båda ålderskategorierna över de fyra möjliga 

graderna av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen (ingen, låg, medium och hög). Tabellen 

visar en genomsnittlig procentuell skillnad mellan de båda ålderskategorierna på 11 procent. 

 

Tabell 16: Alla grader av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen betingad av produktkategori (Relativa frekvenser) 

Rationalitetsgrad Yngre (16-23år) Äldre (60-73 år) Procentuell Skillnad 

Ingen grad av möjlig 

rationalitet 54 76 -22 

Låg grad 21 18 3 

Medel grad 21 6 15 

Hög grad 4 0 4 

 

100 100 

 N 24 17 Genomsnittlig skillnad: 11 

 

För att ge en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som ligger bakom de olika graderna av 

möjlig rationalitet visas i tabell 17 en jämförelse mellan yngre konsumenter (16-23 år) och 

äldre konsumenter (60-73 år) utefter ett antal olika centralmått kopplade till 

informationssökningsprocessen.  
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Tabell 17: Jämförelse av centralmått kopplade till informationssökningsprocessen mellan ålderskategorier 
 

Siffrorna i tabell 17 är uträknade efter både konsumenter som sökt information och de som inte har gjort det.  

 

Det kan urskiljas vissa skillnader kopplat till omfattning av informationssökning inför ett köp. 

Beträffande genomsnittligt antal olika typer av källor som sökts inför köpet så söker yngre 

något högre antal olika typer av källor i jämförelse med äldre (0,88 stycken för yngre och 0,29 

stycken för äldre). Det vanligaste för både äldre och yngre konsumenter är ju dock att inte 

sökt någon information alls inför köpet, det vill säga att inte använda några källor 

överhuvudtaget innan köpet. Yngre konsumenter söker dock i genomsnitt via ett högre totalt 

antal källor (2,50 stycken) i jämförelse med äldre konsumenter som endast söker via 0,35 

stycken i genomsnitt. Yngre konsumenter lägger också i genomsnitt fyra gånger mer tid på sin 

informationssökning inför köpet (16 min) i jämförelse med äldre konsumenter (4,4 min). 

Slegers et al. (2012) menar att Internet kan vara en fördelaktig informationskälla för äldre. 

Resultaten i denna studie visar dock inte på att äldre använder Internet för att söka 

information inför ett köp. Detta skulle kunna bero på det som Peacock och Künemund (2007) 

uttrycker som att äldre konsumenter är omotiverade och har bristande kunskap gällande 

Internet och att de på grund av detta inte använder det. Då vi inte fann att förmåga att söka 

information ledde till att konsumenterna sökte mindre eller inte sökte alls (se avsnitt 5.4 & 

  Yngre 16-23 år (N=24) Äldre 60-73 år (N=17) 

Genomsnittligt antal olika typer 

av källor som använts inför köp 

 

0,88 

 

0,29 

 

Median antal olika typer av 

källor 

 

0 

 

0 

Typvärde antal olika typer av 

källor 

0 (13 st) 0 (13 st) 

Genomsnittligt totalt antal källor 

som använts inför köp 

2,50 0,35 

Median totalt antal källor som 

använts 

0 0 

Typvärde totalt antal källor som 

använts 

0 (13 st) 0 (13 st) 

Genomsnittlig tid som lagts på 

informationssökningen 

16,00 min 4,4 min 

Vanligast använda källa  Butik (7 st) Vän, familjemedlem 

bekant offline (2 st) 

Fördelning search goods och 

experience goods  

29 procent (7 st) search goods, 

71 procent (17 st) experience 

goods.  

24 procent (4 st) search 

goods, 76 procent (13 st) 

experience goods.  
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avsnitt 5.5) verkar det troligare att det handlar om att de äldre konsumenterna är omotiverade. 

Denna studie visar inte heller på att äldre förlitar sig mer på massmedia (Philips & Sternthal, 

1977) då endast en äldre konsument använt sig av tidningar/tv/radio vid informationssökning 

inför sitt köp.  

 

Det finns även en skillnad kopplat till ålderskategori beträffande vilken källa som det är 

vanligast att konsumenten söker information via. Hos de yngre konsumenterna är det 

vanligast att söka information via butiker och för äldre är det vanligast att samla information 

från någon vän/familjemedlem/bekant. Näst vanligast för yngre konsumenter är att söka 

information via butikers hemsidor (5 yngre konsumenter) något som skulle kunna förklaras av 

att yngre vuxit upp med Internet och har lättare att använda en dator, vilket Slegers et al. fann 

i sin studie från år 2012. Att Internet klassades som yngre konsumenters näst vanligaste källa 

är intressant då det i studier verkar antas att Internet är den mest använda informationskällan 

hos yngre konsumenter. Ett exempel på detta är Maity et al. (2012) som endast studerar yngre 

konsumenters informationssökande online. Vidare är Maity et als. (2012) klassificering av 

unga konsumenter (18-36 år) något äldre än vår klassificering (16-23 år) och då de unga 

konsumenterna i Maity et als. (2012) mening söker mycket information online skulle detta 

kunna innebära att Internetanvändandet och ålder inte behöver ses som ett linjärt samband, det 

vill säga att Internetanvändandet inte minskar med åldern.   

 

För att även ge en möjlighet att studera informationssökningsbeteendet enbart hos de som sökt 

information och för att kunna jämföra yngre och äldre konsumenter utefter detta presenteras 

centralmått som enbart baseras på de som har sökt information inför sitt köp i tabell 18.  
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Tabell 18: Jämförelse av centralmått kopplade till informationssökningsprocessen mellan ålderskategorier (Endast 
konsumenter som sökt information) 

Siffrorna i tabell 18 är uträknade endast efter de konsumenter som sökt information.  

 

Tabell 18 visar att även när bara de konsumenter som sökt information inför sitt köp beaktas 

så är det yngre konsumenter som söker mer information i jämförelse med äldre. Till exempel 

så söker yngre konsumenter i genomsnitt via 1,91 stycken olika typer av källor inför ett köp i 

jämförelse med äldre konsumenter som söker via 1,25 stycken olika typer av källor. Det 

genomsnittliga totala antalet använda källor är också högre hos yngre (5,45 stycken) i 

jämförelse med äldre (1,5 stycken). Detsamma gäller den genomsnittliga tiden som lagts på 

informationssökning vilken visar att yngre i genomsnitt spenderar 34,91 minuter på 

informationssökning i vilket är en betydligt längre tid än vad äldre spenderar på att samla in 

information (18,75 minuter).  

 

  Yngre 16-23 år (N=11) Äldre 60-73 år (N=4) 

Genomsnittligt antal olika typer 

av källor som använts inför köp 

 

1,91 1,25 

Median antal olika typer av 

källor 

 

1 1 

Typvärde antal olika typer av 

källor 

 

 1 (6 st) 1 (3 st) 

Genomsnittligt totalt antal källor 

som använts inför köp 

 

5,45 1,5 

Median totalt antal källor som 

använts 

 

3 1 

Typvärde totalt antal källor som 

använts 

 

1 (3 st) 1 (3 st) 

Genomsnittlig tid som lagts på 

informationssökningen 

 

34,91 min 18,75 min 

Vanligast använda källa  Butik (7 st) Vän, familjemedlem 

bekant offline (2 st) 

Fördelning search goods och 

experience goods  

 9 procent (1 st) search goods, 

91 procent (10 st) experience 

goods. 

25 procent (1 st) search 

goods, 75 procent (3 st) 

experience goods. 
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5.4 Varför konsumenter slutar att söka information 

De allra flesta konsumenter (57 procent) har inte sökt någon information alls inför sitt köp (se 

diagram 3) och utav de som har sökt information (43 procent) så tillhör den största delen de 

som klassificeras som att de uppnått en låg grad (42 procent) och medel grad (44 procent) av 

möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen. Den största anledningen till att konsumenter slutar 

att söka information inför sitt köp verkar vara att de, enligt dem själva fann tillräckligt med 

information för att köpa eftersom cirka 84 procent av respondenterna som besvarat påståendet 

gällande detta instämmer helt (se diagram 10). Detta tyder på att satisficing är den vanligaste 

anledningen till att konsumenter slutar att söka information, det vill säga att de väljer ett 

alternativ som de anser vara ”bra nog”. Konsumenterna tar även avstånd till alla de andra 

påståendena gällande varför de slutade att söka information eftersom 77 procent av 

respondenterna som sökt information inför ett köp tar helt avstånd från att de inte vet hur eller 

var de kan hitta information (se diagram 8) och 77 procent tar helt avstånd från att de slutade 

söka information eftersom de upplevde att det fanns för mycket information att ta del av (se 

diagram 9). Detta innebär att det inte verkar vara konsumenternas förmåga att finna och samla 

på sig information inför sitt köp som gör att de generellt sett söker lite information inför ett 

köp och inte heller verkar information overload vara en anledning till att konsumenterna slutar 

att söka information. Vi finner heller inget stöd för att konsumenter beroende på dess ålder är 

olika känsliga för information overload i samband med att konsumenter slutar att söka 

information inför ett köp. Samtliga äldre (4 konsumenter) tog helt avstånd från att de tröttnade 

på att söka för att det fanns för mycket information att ta del av. Gällande de yngre 

konsumenterna tog 9 konsumenter helt avstånd, 1 konsument som hade sökt i 120 minuter 

svarade nummer 5 på den 7-gradiga likertskalan och 1 konsument som hade sökt i 60 minuter 

svarade nummer 6 på likertskalan. Resultatet indikerar att yngre konsumenter är något mer 

känsliga för information overload jämfört med äldre, men på grund av att de yngre 

konsumenterna som angivit att de till viss del instämmer på påståendet om att de tröttnar på 

att söka för att det finns för mycket information (se fråga 7) har sökt relativt mycket 

information anses inte yngre konsumenter vara mer känsliga för information overload. 

Dessutom använder de yngre konsumenterna i genomsnitt både fler källor och spenderar mer 

tid för att söka information inför ett köp jämfört med äldre, vilket inte heller stödjer 

argumentet om att yngre konsumenter är mer känsliga för information overload. På grund av 

att det endast är två yngre konsumenter som upplevt att de till viss del påverkas av 

information overload anses det dock vara nödvändigt att studera fler yngre konsumenter för 

att generera ett tillförlitligt svar. 
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5.5 Varför vissa konsumenter inte söker information inför sitt köp trots att 

de har planerat köpet 

Utav de konsumenter som inte sökt någon extern information inför sitt köp hade 61 procent 

planerat köpet innan de gick in i affären där de köpte produkten och var alltså medvetna om 

att de hade ett behov av att köpa (se diagram 11), och dessa köpbeslut betraktas därmed som 

irrationellt planerade. Beträffande de påståenden gällande om varför de inte sökt någon 

information inför köpet är den största anledningen att konsumenterna anser att de vet 

tillräckligt om den typ av produkt som de köpt och det är 71 procent som instämmer helt 

beträffande det påståendet (se diagram 15). 80 procent tog avstånd helt från att de inte vet var 

eller hur de kan hitta relevant information (se diagram 12), vilket indikerar att de vet hur 

och/eller vet vart de kan söka information. Majoriteten av konsumenterna tar även avstånd 

helt från att de tröttnar lätt på att söka på grund av för mycket information samt att de inte har 

tid att söka efter information, vilket dels visar att dessa konsumenter inte påverkas av 

information overload och dels att dessa konsumenter upplever att de har tid att söka 

information, men att de ändå inte har sökt någon information. Med andra ord upplever 

majoriteten av konsumenterna ingen tidspress, något som Wood och Neal (2009) menar är en 

anledning till varför vaneköp genomförs. Det verkar snarare som att konsumenterna har en 

uppfattning om vad köpet ska generera som baseras på en intern informationssökning vilket 

leder till att det skulle kunna vara erfarenhet som gör att konsumenten inte söker information. 

 

Vid jämförelse av yngre och äldre konsumenter finner vi återigen ingen större skillnad med 

hänsyn till påverkan av information overload i samband med att konsumenter inte väljer att 

söka information trots att köpet var planerat. Det verkar dock som att yngre upplever tidsbrist 

i något högre grad. Det var totalt sju äldre konsumenter som svarade på fråga 9 och sex utav 

dessa tog avstånd helt från att de inte har tid att söka information. Bland de yngre 

konsumenterna var det sju stycken som svarade på fråga 9 och tre av dessa konsumenter tog 

helt avstånd att de inte har tid att söka information och de resterande fyra upplevde att 

tidsbrist var något som påverkade den uteslutna informationssökningen. Det anses dock 

nödvändigt att studera fler konsumenter inom dessa ålderskategorier för att kunna generera ett 

mer tillförlitligt resultat angående detta.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som genererats i denna uppsats. 
 

Studiens resultat visar på att majoriteten av konsumenter idag inte utnyttjar möjligheten att 

agera rationellt då de inte söker information inför ett köp och majoriteten av konsumenters 

köpbeslut betraktas därför som irrationella. De konsumenter som planerat sitt köp men ändå 

gjort ett irrationellt köpbeslut då de valt att inte söka information upplever att de vet hur 

och/eller var de kan hitta relevant information. Detta leder till att vi inte finner stöd för 

Slegers et al. (2012) resonemang om att en avsaknad av förmåga att söka information skulle 

bidra till att konsumenter söker lite information inför ett köp. Resultatet av studien visar också 

att konsumenter inte heller upplever att information overload är anledningen till att de inte 

sökt information inför köpet. Vi finner därmed inte heller något stöd för Bawden och 

Robinsons (2009) resonemang om att information overload skulle påverka konsumenter att 

välja att inte söka information alls på grund av att informationen upplevs som överväldigande. 

Konsumenterna anser även att de har tid att söka information, vilket medför att tidsbrist inte 

har påverkat en utesluten informationssökningsprocess, vilket inte stödjer Wood och Neal 

(2009) som menar att sannolikheten för en viss typ av irrationellt köp ökar då konsumenterna 

upplever tidsbrist. Majoriteten av alla konsumenter anser att de vet tillräckligt mycket om 

produkten som ska köpas, vilket innebär att vi finner att den största anledningen till att 

konsumenterna planerat sitt köp men inte sökt information är att de anser att det räcker att 

basera sitt köpbeslut på intern informationssökning, vilket motsäger Solomon (1999, s. 274) 

som menar att det är sällan som en intern informationssökning i minnet ger tillräcklig 

information för att fatta ett köpbeslut. 

  

Av de konsumenter som utnyttjar möjligheten att agera rationellt uppnår majoriteten av dessa 

en låg grad eller medel grad av möjlig rationalitet i köpbeslutsprocessen. Detta visar att i de 

fall konsumenten har skapat sig förutsättningar för att fatta ett rationellt köpbeslut genom att 

inleda en informationssökningsprocess är det vanligast att de har samlat in ett mindre 

omfattande beslutsunderlag. Vi fann att informationssökningsprocessen vanligtvis avslutas då 

konsumenten upplever att den funnit ett alternativ som är ”bra nog”. Med andra ord finner vi 

stöd för den befintliga kunskapen på området gällande att konsumenten slutar söka 

information och går vidare i sin köpbeslutsprocess när satisficing har uppfylls (Prabha et al., 

2007; Agosto et al., 2002; Simon, 1955; Mansourian & Ford, 2007; Brahme Pandey et al., 
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2013). Vi fann inget som tyder på att informationssökningsprocessen avslutas på grund av 

information overload eller att konsumenten inte hade förmåga att hitta mer relevant 

information.   

 

Gällande informationssökning med hänsyn till produktkategorierna search- och experience 

goods kan vi endast se en marginell skillnad i sökbeteendet avseende på produktkategori och 

konsumenter uppnår en lägre grad av möjlig rationalitet beträffande experience goods om alla 

konsumenter tas i beaktning. Vi kan också endast se en marginell skillnad mellan antal källor 

och avsatt tid för informationssökning och kan därmed konstatera att studiens resultat pekar 

på att skillnaderna mellan produktkategorierna nästintill suddats ut och vi finner inget som 

pekar på att konsumenter söker mycket information gällande search goods och minimalt med 

information beträffande experience goods, vilket Nelson (1970) menade. Detta gör att våra 

resultat överensstämmer med Huang et al. (2009) och Weather et als. (2007) resultat och att vi 

även kan tillägga att detta även gäller då kategorisering av produkterna görs utefter 

konsumentens eget behov av att fysiskt inspektera produkten. Vi fann även att den mest 

frekvent använda typen av informationskälla är olika beroende på produktkategori. För search 

goods används informationskällan vänner/familjemedlemmar/bekanta och för experience 

goods används informationskällan butiker. Båda dessa informationskällor är offlinekällor och 

de flesta konsumenter verkar alltså inte utnyttja den information som finns tillgänglig idag via 

Internets möjligheter överhuvudtaget, då de vanligast använda källorna för 

informationssökning inför ett köp kan betraktas som offlinekällor.  

 

Beträffande ålder fann vi att yngre konsumenter söker mer information jämfört med äldre 

konsumenter i form av både tid och antal källor, vilket medför att sannolikheten för att 

konsumenter skapar sig en större möjlighet att fatta ett rationellt köpbeslut är högre för yngre 

konsumenter i jämförelse med äldre konsumenter. Äldre söker vanligtvis information via 

vänner/familjemedlemmar/bekanta offline, medan yngre konsumenter väljer att besöka 

butiker för att erhålla information. Vilket visar på att trots att äldre skulle gynnas av 

informationssökning online och att yngre enligt tidigare studiers resultat söker mer 

information online (Slegers et al., 2012) så är de vanligaste källorna för både yngre och äldre 

konsumenter offlinekällor.  
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7. Diskussion och förslag till vidare 

forskning 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion som ifrågasätter en del av den teori som finns inom 

området. Intressanta iakttagelser som uppkommit under studiens gång, men som inte är direkt 

relaterat till syftet med studien diskuteras och det ges även förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

Ett teoretiskt ifrågasättande gäller den objektiva rationaliteten som studeras i denna uppsats. 

En fråga väcks gällande om denna typ av rationalitet egentligen är relevant eller om det är 

varje enskild individs personliga kontext som bör verka som måttstock för att avgöra om 

konsumenten agerar rationellt eller inte. Majoriteten av respondenterna i studien uppnår ingen 

grad av rationalitet eller låg grad av möjlig rationalitet, men om hänsyn tas till varje enskild 

individs kontext så kanske resultatet visar att de agerar rationellt. Detta eftersom omfattningen 

av informationssökningen i denna studie inte är satt i relation till konsumentens egna 

förutsättningar i form till exempel av ekonomiska tillgångar och intresse av produkten. Våra 

resultat visar till exempel på att majoriteten av de som inte sökt information uppger att de inte 

sökt på grund av att de upplever att de vet tillräckligt om typen av produkter som de köpt och 

den vanligaste anledningen till att konsumenter slutar att söka information är att de upplever 

att de fann tillräckligt med information för att fatta sitt köpbeslut. Att vara informerad om 

samtliga alternativ, vilket beskrivs som helt rationellt i denna studie kan därför ifrågasättas 

ifall ett mer subjektivt synsätt antas. Detta leder till att det kan ifrågasättas om en högre grad 

av objektiv rationalitet verkligen är något som bör eftersträvas då konsumenterna kanske 

upplever nytta av sitt köp trots att de inte samlat information för att kunna köpa det allra bästa 

alternativet objektivt sett. Precis som många författare tidigare (se till exempel: Prabha et al., 

2007; Kapeller et al., 2013; Shugan, 2006; Simon, 1955) ifrågasätter därför vi begreppet 

rationalitet, inte endast på grund av att det i realiteten inte är möjligt att vara fullkomligt 

rationell utan även då rationaliteten betraktas utan hänsyn till individens specifika kontext. Då 

rationalitet handlar om att nyttomaximera så anser vi att nyttomaximeringen bör utföras efter 

den enskilde konsumentens behov och att därför en studie som tar hänsyn till en subjektiv 

rationalitet med konsumentens unika kontext vore intressant i syfte att ta reda på om 

konsumenterna agerar rationellt eller inte inför ett köp.  
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Vårt resultat visar att majoriteten av studiens respondenter har klassificerat sin inköpta 

produkt som ett experience goods. Då en shopping-galleria ger konsumenten möjlighet att 

fysiskt inspektera produkten innan köp kan valet av enkätmiljö bidragit till detta resultat. Då 

det var av hög relevans att köpet skulle vara aktuellt ansågs dock en galleria vara en relevant 

plats för undersökningen. Vidare beträffande produktkategorierna så visar vårt resultat att 

vissa produkter kategoriserades som experience goods för en konsument och som search 

goods för en annan konsument (till exempel: Jacka och smink, se Bilaga 2). Dessutom 

klassificerade vissa konsumenter en del produkter (till exempel: Sällskapsspel och 

sminkrengöring, se Bilaga 2) som experience goods även fast det skulle kunna antas att denna 

typ av produkt generellt inte är något som en konsument har behov av att se och fysiskt känna 

på i verkligheten inför ett köp. Med tanke på ovanstående resultat väcks en tanke och ett 

förslag till vidare forskning beträffande att studera om det istället för att det handlar om att 

produkter är det som bestämmer om konsumenten är i behov av att fysiskt inspektera och se 

produkten i verkligheten innan köp handlar om att konsumenterna i sig har olika behov av att 

inspektera produkter innan köp oavsett typ av produkt och att det alltså skulle kunna vara 

konsumenterna som är ”search consumers” och ”experience consumers”. Peterson och Merino 

(2003) diskuterar till exempel att vissa konsumenter vill se och känna på produkter men drar 

det inte så långt som att prata om search consumers och experience consumers. Detta 

resonemang gällande att det är konsumenterna i sig som påverkar sökbeteendet skulle i sådana 

fall innebära att teorier om search goods och experience goods är irrelevanta och inte längre 

kan användas för att förklara ett sökbeteende inför ett köp.  

 

Då vi ville att konsumentens senaste köp skulle ha skett relativt nära inpå att den muntliga 

enkäten genomfördes, gjordes denna som nämnts ovan i en centralt belägen shopping-galleria. 

Detta innebär att personer som nyligen handlat något på Internet uteslutits i denna studie. Då 

fler köp sker online skulle det vara intressant att finna en möjlighet att även undersöka om 

köp som görs online är irrationella eller om dessa uppfyller en grad av möjlig rationalitet i 

köpbeslutsprocessen. Detta blir intressant också eftersom det var relativt få konsumenter som 

hade sökt information via onlinekällor i denna studie och det skapar en undran om det är så att 

de som söker information inför ett köp online även väljer att genomföra köpet av produkten 

online och att detta är orsaken till att få konsumenter som genomfört sitt köp i butiker i 

centrum hade sökt information online inför köpet. Om det är så att de som söker information 

online även oftast väljer att genomföra köpet online kan det få konsekvenser för den 

traditionella handeln i butik i framtiden om fler konsumenter finner möjligheten till att söka 
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information online och då också genomför sina köp online. Dock skulle tidigare resonemang 

beträffande search consumers och experience consumers kunna innebära en räddning för den 

fysiska butikens framtid i ett samhälle där onlinehandeln ökar, då det i sådana fall alltid skulle 

finnas ett behov från de som är experience consumers att känna och se produkten i en fysik 

butik. För att fysiska butiker ska kunna konkurrera prismässigt med onlinebutiker i framtiden 

kan stora butiker med hög lokalhyra gå till att bli små showrooms där kunder kan få se och 

känna på produkterna, men få dem skickade hem till dörren. Det ska dock poängteras att det 

även i ett samhälle där fler köp sker online antagligen alltid kommer att finnas ett behov av att 

få med sig vissa produkter hem direkt vid köp, vilket även detta talar för den fysiska butikens 

fortsatta existens. 

 

I dagens informationsrika samhälle kan det lätt antas att Internet är en betydande källa för att 

samla in information inför ett köp. Resultatet från vår studie visar dock på att det är vanligare 

att konsumenter, åtminstone de som handlar i en fysisk butik, söker information via 

offlinekällor såsom via vänner/familjemedlemmar/bekanta eller via butiker än via andra 

källor. Detta kan betraktas som ett viktigt bidrag till marknadsförare som kan allokera sina 

resurser mot rätt kanaler för att nå ut till potentiella konsumenter och det skapar 

förutsättningar för att påverka kunden i butik samtidigt som det verkar som en påminnelse att 

inte glömma bort traditionella offlinekällor i sitt marknadsföringsarbete. Detta leder till att det 

skulle vara intressant att studera varför dessa källor prioriteras. Det vill säga om det handlar 

om bekvämlighet, källornas trovärdighet eller någonting annat. Det kanske inte är naturligt för 

vissa konsumenter att söka information på Internet innan de genomför ett köp i fysisk butik, 

men dessa konsumenter kanske anpassar sig mer i framtiden samtidigt som Internet anpassas 

mer till konsumenterna, till exempel genom mer användarvänliga websidor för äldre. I 

framtiden kommer också ett generationsskifte att ske, vilket innebär att den framtida äldre 

befolkningen kommer att ha vuxit upp med Internet och antagligen se onlinekällor som mer 

naturliga informationskällor än vad dagens äldre befolkning gör. Detta generationsskifte 

verkar dock inte ha skett ännu baserat på våra resultat och inte heller yngre konsumenter ser 

onlinekällor som förstahandsvalet vid informationssökning inför ett köp i en fysisk butik även 

om det är vanligare att yngre konsumenter söker via onlinekällor i jämförelse med äldre 

konsumenter. 

 

Av vårt resultat kan det utläsas att det var många konsumenter som hade planerat att köpa 

produkten men som ändå inte sökt någon information inför köpet, åtminstone inte som de är 
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medvetna om. Som svar på den öppna frågan gällande varför de inte sökt information var det 

mest frekventa svaret någonting liknande ”jag visste vad jag ville ha”. Detta skapar frågan om 

hur de kan veta vad de ville ha då de inte sökt någon information. Detta skulle kunna innebära 

att de antingen söker information kontinuerligt och inte specifikt då de får ett köpbehov och 

därför samlat på sig information som de sedan plockar fram genom en intern 

informationssökning inför ett köp, eller att de inte är medvetna om att de samlar in 

information. Om de inte är medvetna skulle det kunna bero på att det finns så mycket 

information idag och att människan är van att processera denna information och inte 

reflekterar över att denna insamling sker. Detta innebär i sådana fall goda förutsättningar för 

detaljhandlarna som kan påverka konsumenterna med budskap utan att konsumenterna själva 

upplever att de blir påverkade. För att skapa en djupare förståelse kring detta fenomen föreslås 

vidare forskning genom triangulering och därmed kombinera olika metoder för att försöka 

fånga upp konsumentens faktiska beteende inför ett köp till exempel genom en kombination 

av observationer och djupintervjuer.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att då denna studie är avgränsad till att studera 

informationssökningsprocessen inför ett köp med utgångspunkten att en viss rangordning av 

informationen sker parallellt med insamlandet av denna är ytterligare ett förslag till vidare 

forskning att finna en metod för att studera hur den insamlade informationen rangordnas och 

används. Detta för att skapa ytterligare fördjupad kunskap beträffande hur konsumenter beter 

sig och genomgår köpprocessen inför ett köp och för att kunna säga något ytterligare om ifall 

själva köpet kan betraktas som rationellt och inte endast säga om konsumenten skapar en 

möjlighet till ett rationellt köpbeslut genom informationssökningsprocessen.  
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Bilaga 1: Frågeschema 

 

1. Vad var det senaste som du köpte? ________________________________ 

 

 

2. (Visa ett kort med svarsskalan.) Här ser du en skala från 1-6, där 1 innebär inget behov 

alls och 6 innebär mycket stort behov. Hur stort behov har du av att fysiskt inspektera, 

alltså känna och se på X (plural) generellt i verkligheten innan du köper? 

 

 

Inget behov alls     1   2   3   4   5   6 Mycket stort behov       

 

(1-3=1 Search goods, 4-6=0 Experience goods) 

 

 

3. Har du köpt X:   

 

 

1 till dig själv   

 

 

2 som gåva till någon annan 

 

 

3 eller hjälper du någon annan med inköp (Avsluta intervjun) 

  

 

4. På nästa fråga skulle jag vilja att du svarade JA eller NEJ: Hade du samlat in någon 

information inför det här köpet innan du gick in i butiken där du köpte X?  

 

 

(Till exempel hade du frågat någon person, använt Internet, tidningar eller något 

annat?) 

 

 

1 JA 

 

0 NEJ   (Om nej, gå till fråga 8) 

 

 

 

 



 
 

5.  Nu kommer du att få 9 informationskällor presenterade för dig, en i taget. Säg JA om 

du sökt information via källan och NEJ om du inte gjort det. Detta gäller både innan du 

gick in i butiken och i butiken där du köpte X.  

 

 

Tänk tillbaka på när du sökte information förknippat med X (plural) (Paus) 

 

 

Samlade du in information förknippat med X (plural) via: 

 

Informationskällor JA 

1 

NEJ 

0 

(Om JA), Hur många 

ungefär? (antal) 

5a. Att du gick runt i butiken eller andra butiker och 

tittade? JA eller NEJ? 

 

 

 

 

 

 

5b. Butikspersonal, i butiken du köpte varan eller någon 

annan butik? 

   

5c. Någon familjemedlem, vän eller bekant som du har 

frågat ansikte mot ansikte eller talat med på telefon?  

 

 

 

 

 

 

5d. Någon typ av reklam?    

5e. Tidningar, TV eller radio bortsett från reklam?    

5f. Produkttester eller recensioner?    

5g. Butikers hemsidor?    

5h. Någon app?  

 

 

 

 

 

5i. Sociala medier, såsom olika bloggar, Internetforum 

eller Facebook? 

 

 

 

 

 

 

Något annat som du kan tänka på? ________    

 

 

6. (Repetera konsumentens svar i fråga 5) Du har alltså sökt information via X, X och X. 

Hur mycket tid uppskattar du att du har lagt ner på att söka information inför köpet?

    

 

 

__________ h __________  min (koda om till min) 



 
 

7. (Visa respondenten skalan tar avstånd-instämmer helt) Här ser du en skala från 1-7,  där 

1 innebär Tar avstånd och 7 innebär Instämmer helt samt ett Vet ej-alternativ. Ta 

ställning till följande påståenden gällande varför du slutade att söka information:  

 

Påstående Tar 

avstånd 

     Instämmer 

helt 

vet 

ej 

7a. Jag tröttnade på att söka för att jag inte 

visste var eller hur jag kunde hitta mer 

information.  

1 2 3 4 5 6 7  

 

7b. Jag tröttnade på att söka för att det 

fanns för mycket information att ta del av 

1 2 3 4 5 6 7  

 

7c. Jag upplevde att jag fann tillräckligt 

med information som jag behövde för att 

köpa 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

7d. Är det något annat som du kan tänka på gällande varför du slutade att söka 

information?  

 

 

Svar:______________________________________  

 

(Gå till fråga 10) 

 

 

8. Hade du planerat att köpa en X innan du gick in i affären?   

 

 

1 JA    

 

 

0 NEJ   (Om nej, gå till fråga 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. (Visa respondenten skalan tar avstånd-instämmer helt) Här ser du en skala från 1-7, där 

1 innebär Tar avstånd och 7 innebär Instämmer helt samt ett Vet ej-alternativ. Ta 

ställning till följande påståenden som handlar om tänkbara orsaker till att du inte sökt 

någon information inför ditt köp  

 

Påståenden (orsak) Tar 

avstånd 

     Instämmer 

helt 

Vet 

ej 

9a. Jag vet inte var eller hur jag kan hitta 

relevant information.  

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

9b. Jag tröttnar lätt på att söka information 

då jag upplever att det finns för mycket 

information  

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

9c. Jag upplever att jag inte har tid att söka 

information 

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

9d. Jag upplever att jag vet tillräckligt 

mycket om denna typ av produkter för att 

fatta mitt köpbeslut.  

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

9e. Kan du komma på någon annan orsak gällande varför du inte sökt någon 

information inför köpet? 

 

Svar:_____________________________________________________ 

 

 

10. Vilket år är du född? ________ (koda om till ålder i år) 

 

Tacka respondenten för medverkan 

 

 

11. Respondentens kön 

 

1 Man 

 

0 Kvinna 

 



 
 

Bilaga 2: Samtliga produkter indelat i search goods och experience goods enligt 

respondenterna     

 

Search goods Experience goods 

 

Proteinpulver 

Tröja 

Badskum 

Almanacka 

Jacka 

Hårfärg 

Hårspray 

Bok 

Fleecetröja 

Smink 

Lego 

Glas 

Kosttillskott 

Avlastingsbänk 

Kudde 

Lakrits 

Tröja 

Mössa 

Band 

Vinglas 

Väska 

Parfym 

Bodylotion 

Bok 

Kostillskott 

Mugg 

Hårgelé 

Morgonrock 

Bok 

Borr 

HDMI kabel 
 

 

Vantar 

Julkulor 

Tunika 

Basketboll 

Body till baby 

Lampor 

Silvergaffel 

Skor 

Parfym 

Stövlar 

T-shirt 

Linne 

Doftljus 

Pyjmasbyxor 

Blus 

Doftljus 

Doftljus 

T-shirt 

Nattlinne 

Cardigan 

Sällskapsspel 

Skor 

Julkort 

Tofflor 

Topp 

Spel 

Jeans 

Byxor 

Morgonrock 

Jeans 

Mobilskal 

Bok 

Bakkavel 

Mobilskal 

Jeans 

Benvärmare 

Tesil 

Tröja 



 
 

Muffinsformar 

Gosedjur 

Ansiktsserum 

Strumpbyxor 

Jumper 

Byxor 

Hörlurar 

Leksak 

Ljusstake 

Sminkrengöring 

Klänning 

Jacka 

Tröja 

Kudde 

Rakborste 

Mascara 

Strumpbyxor 

Strumpor 

Underkläder 

Kappa 

Skål 

Vetevärmare 

Jacka 

Byxor 

Smink 

Löparskor 

Skjorta 

Kappa 

Klocka 

Vantar 

Klocka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


