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Tack	  till..	  
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Michaela Sandell som med sina kloka ord och 

positiv anda hjälpt oss i vårt arbete med vår kandidatuppsats. Vi är väldigt tacksamma för 

den snabba respons som vi fått och att du alltid tagit dig tid för oss.  

 

Nästa tack går till de respondenter som har tagit sig tid för att hjälpa oss genom att ställa 

upp på intervjuer och varit tillgängliga för att svara på ytterligare frågor. Utan er hade vi 

inte kunnat segla skeppet i hamn. 

 

Vårt slutliga tack går till Frederic Bill som under vårt uppsatsskrivande försökt hjälpa oss 

med att skapa en klarhet med vad vi faktiskt håller på med. Detta har hjälpt oss med att 

både vara självkritiska till det vi gör men det också fått oss att förstå helheten med 

studien och vad vilket bidrag vi vill framföra med den.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Jennie Brännman Stina Nordlund 
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Sammanfattning	  
Nyckelord: Konsumentbeteende, köpbeteende, köpbeslut, äldres teknikanvändning, 
consumer behaviour, decision making, purchase decision och information processing.    

 
Inledning: Vi lever i en värld där nya tekniska produkter ständigt är i utveckling. 
Samhällen anpassar sig utefter digitaliseringen och de som inte följer med i utvecklingen 
och anammar dessa nya teknologier kan därför riskera att hamna i ett utanförskap. Det 
har visat sig att det äldre segmentet (65 år och äldre) använder sig utav ny teknologi i 
betydligt mindre utsträckning än det yngre segmentet. Även fast segmentet är så pass 
stort så finns förvånansvärt lite forskning kring äldre relaterat till köp av ny teknologi. 
Företag har inte tillräckligt med kunskap om äldre och deras köpbeteende kring ny 
teknologi för att de ska kunna nå detta stora men outforskade segment. Studiens syfte blir 
därav att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilken relevant information 
som behöver kommuniceras ut för att det äldre segmentet ska anamma ny teknologi.  
 
Teori: De teorier som vi utgår från i arbetet behandlar generella aspekter som kan 
påverka vid ett köpbeslut. Dessa är uppdelade i icke produktrelaterade aspekter som 
består av produkterfarenhet, personlighet och socialt tryck samt produktrelaterade 
aspekter som består av användarvänlighet, varumärke, pris samt service.  
 
Metod: Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod där vi använder oss av en deduktiv 
ansats då vi valt att ta avstamp utifrån teori. Vår teori har operationaliserats ned för att få 
fram teman och intervjufrågor. Vårt val av metod för insamling av empiri är semi-
strukturerade intervjuer och observationer som komplement. En surfplatta har tillämpats 
som studieobjekt för att lättare föra diskussioner kring vad det är som påverkar vid ett 
köp.  
 
Empiri: I empirin har det insamlade materialet från de semi-strukturerade intervjuerna 
och observationerna sammanställts utifrån de teman som intervjun utgick ifrån.  
 
Analys: Genom det insamlade empiriska materialet tillsammans med den teoretiska 
grund formades nya teman samt aspekter som mer eller mindre visar sig påverka det 
äldre segmentet vid köpbeslut av ny teknologi.  

 
Slutsats: Studien resulterar i förslag på åtgärder som kan vidtas för att företag ska kunna 
nå det äldre segmentet och genom marknadskommunikation få dem att anamma ny 
teknologi. Det framkom att mycket handlar om okunskap kring nya tekniska produkter 
vilket innebär att företag behöver införskaffa information angående äldres självbild samt 
vad de har för behov. Okunskapen ställer även ett högre informationskrav på företag som 
måste kommunicera ut relevant information som är betydelsefullt för just detta segment. 
Detta innefattar information om produktens syfte och användningsområde, produktens 
kvalitet, produktens användarvänlighet och produktens tillkommande service och 
utbildning. Eftersom att de äldre påverkas starkt av sin omgivning, i synnerhet det yngre 
segmentet så bör denna information även kommuniceras ut till dem vilket i sin tur 
påverkar äldres medvetenhet om produkten. Dessa åtgärder kommer att öka tryggheten 
och tron om att de faktiskt är kapabla att använda ny teknologi.  

 
Reflektioner och vidare forskning: Vi är överraskade över vissa saker som visat sig 
under studien varav de äldres nyfikenhet av ny teknologi är en av dessa saker. Genom 
vårt bidrag kan forskare ta avstamp från våra slutsatser och vidare se närmare på äldres 
specifika behov kring nya teknologiska produkter.  
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Abstract	  
Key words: consumer behaviour, decision making, purchase decision, buyer decision, 
information processing and elderly technology use    
 
Title: The grey market of technology – What is affecting elderly’s decision to buy new 
technology? 
 
This thesis aims to describe how enterprises can approach and reach older citizens in 
order to sell new technology products. For that they need information about aspects 
affecting elderlies purchase decisions regarding these kind of products. The study is 
based on 13 qualitative interviews where we have applied semi structured interviews and 
observations of the elderlies behaviour towards an Ipad which we used as a study object 
during the interviews.  
 
The results of this study shows several aspects which affect the elderlies purchase 
decision regarding new technology but it all comes down to one matter, lack of 
knowledge. In order to overcome that obstacle, enterprises need to modify their 
communication strategy. They will be needing information about elderlies preferences 
and their self-image, meaning how they perceive themselves which is connected to how 
receptive they are towards new technology. They will also need to communicate 
information about the products area of use, the quality of the product, that the product is 
user-friendly and that there is impeccable support and education available. All these 
aspects have shown to have huge impact on the purchase decision. Enterprises need to 
assure the elderly segment that they will be able to use these products without 
complications. Since the social environment, especially the younger segment has shown 
to have an impact on the elderlies purchase decisions, enterprises must also turn the 
attention and start communicating this information towards them also. 
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1.0	  Inledning	  
 

Här ges en introduktion till vårt valda studieområde samt en argumentation för varför 
denna studie görs. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Jonsson (2012) menar på att vi idag lever i ett informationssamhälle där den tekniska 
utvecklingen ligger till grund för oändliga kommunikationsmöjligheter och 
informationsspridning. Den digitala dimensionen och inte minst framväxten av internet 
tar alltmer plats i samhället som ständigt förändras i takt med teknikens snabba 
utveckling. Enligt Salz och Moranz (2013) så har användningen av ny teknologi ökat 
mycket drastiskt på bara ett årtionde. Detta har inte minst berott på framfarten av 
smartphones och surfplattor som tillkommit på senare tid. Meikle och Young (2012) 
påpekar att internet erbjuder stora möjligheter till information, samhörighet och 
kommunikation varav surfplattor enligt Melhuish och Falloon (2010) lyfts fram som ett 
hjälpmedel för människor att ansluta sig till den digitala världen.  
 
Ny teknologi kan definieras som tekniska produkter som erbjuder en signifikant 
förbättring till skillnad från dess föregångare. Informations teknologi, eller IT som det 
också kallas, brukar vara föremål för ”ny teknologi”. Det som upplevs som nytt är 
emellertid subjektivt och kräver kontinuerlig omdefinition då teknologin som utvecklas 
är i ständig förändring (Marshall, 1998). En surfplatta kan enligt Goldstein och Bove 
(2011)  förklaras som en ny typ av teknisk apparat som kan liknas vid en blandning 
mellan en laptop och en smartphone beträffande produktens egenskaper och kapacitet. 
Surfplattan är portabel och har en pekskärm där navigeringen sker med hjälp av 
användarnas fingrar till skillnad från en datormus. Surfplattan har även en större display 
än en smartphone vilket gör att den för många upplevs som lättare att använda. Något 
som skiljer surfplattan gentemot datorn är att den liksom en smartphone innehåller så 
kallade applikationer. En applikation är ett mjukvaruprogram som laddas ned på 
surfplattan. Användarna kan själva välja vilka applikationer som skall installeras och 
varje applikation har ett specifikt syfte som ska tjäna användarens behov.  
 
Norris (2001) påpekar att det finns risk för att de som inte använder sig av denna typ av 
teknologi hamnar i ett slags utanförskap. Det finns alltså en uppdelning mellan de som 
har tillgång till den nya tekniken och dess fördelar och de som inte har det.  
Enligt Tatnall och Lepa (2003) har det har visat sig att äldre, definierat som individer 
över 65 år, i mindre utsträckning använder sig av IT. Sannolikheten att bli digitalt 
exkluderad är större än vid den yngre generationen. SCB:s (2014) undersökning visar att 
användare av informations teknologi i åldrarna 65 till 85 år är hälften så stor som 
användare yngre än 20 år.  
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Enligt deras undersökning så hör uppkoppling till internet via en smartphone till 
vanligheterna då det angavs att sex av tio personer använt den smarta telefonen med syfte 
att koppla upp sig på internet under kvartalet 2013. Det har emellertid visat sig att enbart 
5 procent av 75-85 åringar gjort det till skillnad från åldersgrupperna 16-44 där siffran 
hamnar på 83 till 86 procent. Enligt Smith (2014) använder dock äldre individer 
surfplattor i större utsträckning än smartphones och laptops men de ligger fortfarande 
långt efter vad gäller användning generellt av ny teknologi. Enligt Bergström (2013) 
tycks detta segment glömmas bort av många företagare. Detta även fast äldre är den 
grupp användare av IT som ökar snabbast.  

 
1.2 Problemdiskussion 

 
Solomon m.fl. (2010) benämner det äldre segmentet som ”Den gråa marknaden” och 
menar på att seniorer är en del av befolkningen att räkna med eftersom att vi idag lever 
längre och blir allt hälsosammare även som gamla. Seniorer beskådas idag som en aktiv, 
självständig, nyfiken och entusiastisk konsument som är intresserad av vad livet har att 
erbjuda genom att testa nya produkter och tjänster. Segmentet lever dessutom inte bara 
ett längre och mer aktivt liv, de har generellt sätt även en bättre ekonomi än den yngre 
generationen. Detta på grund av att de oftast har betalat av sina lån och inte längre har 
utgifter som berör försörjning av barn. Att åldern påverkar våra köpbeslut är emellertid 
ett faktum. Saker som var viktiga i tonåren, eller i arbetsför ålder är inte alltid lika kritisk 
för äldre. Däremot skapas ibland en felaktig, stereotypisk bild gällande äldres 
köpbeteende. Kardes m.fl. (2011) anger att attityder kan ha stor påverkan på beslutet att 
köpa produkter eller inte. Attityder framhålls som en del av beslutsprocessen och kan 
definieras som värderade omdömen av produkter, produktattribut eller varumärken som 
påverkar våra känslor och drivkrafter vilket leder till ett visst beteende och en eventuell 
handling.  Detta innebär att en konsument kan reagera positivt eller negativt gentemot en 
produkt varav ett köp antingen kan ske eller inte ske. Enligt Olphert, Damodaren och 
May (2005) är äldre mer benägna till att skapa sig starka attityder. Speciellt gentemot nya 
tekniska produktinnovationer.   

 
Att attityder är intressant att studera för att införskaffa information om konsumenters 
köpbeteende är många författare eniga om. Att attityder däremot påverkar 
beslutsprocessen behöver emellertid inte per automatik betyda att en konsument väljer att 
använda eller köpa en produkt enbart för att denne har en bra attityd gentemot den.  
Det finns många andra faktorer som påverkar. Det är därför viktigt att undersöka vilka 
aspekter som påverkar just köpbeslutet och inte enbart aspekter som påverkar attityder 
(Solomon m.fl., 2010). Armstrong m.fl. (2012) framhåller att dessa aspekter kan vara 
direkt kopplade till produkten eller vara mer kopplade till konsumenten själv och dennes 
omgivning. Erfarenhet och personlighet är enligt Rogers (2003) exempel på aspekter som 
är kopplade till individen själv. Olson och Peter (2008) menar på att socialt tryck 
påverkar individen externt via omgivningen.  
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Produktrelaterade aspekter kan handla om vilka specifika egenskaper produkten består 
av, det vill säga vilka funktioner som den innehar, hur pass användarvänlig den är och 
vad den har för design (Colborne, 2011). Pris, varumärke och service är enligt Kardes, 
Cline och Cronley (2011) andra beståndsdelar som kan påverka konsumenters köpbeslut.  

 
Solomon m.fl. (2010) förklarar att ovanstående punkter är generella aspekter som är 
kopplat till majoriteten av konsumenters köpbeslut men enligt Eastman m.fl. (2004)  så 
finns inte mycket forskning kring påverkande aspekter vid köpbeslut av tekniska 
produkter relaterat till det äldre segmentet. Kardes, Cline och Kronley (2011) menar att 
tekniska produkter och den komplexitet sådana produkter innebär kan skapa en viss 
betänksamhet då de kräver en högre grad av konsumentinvolvering i form av lärande och 
tankeverksamhet vilket i sin tur har visat sig problematiskt eftersom att det äldre 
segmentet enligt Carey och Elton (2010) har uttryckt en oro kring detta. Solomon m.fl. 
(2010) förklarar också denna problematik och berör ett exempel där Philips Electronics 
fann att hälften av köpta produkter returnerades, inte på grund av att det var något fel på 
dem utan för att de var för svåra att förstå sig på för konsumenterna. Carey och Elton 
(2010) menar på att tekniska produkter därav blir svårare att sälja till äldre eftersom att 
de själva upplever att deras ålder och hälsa såsom försämrad syn och minne förvårar 
inlärningen och användningen. Smith (2014) berättar att många äldre över 65 år har en 
rädsla och tankar om att något kommer att gå fel vid användandet av nya teknologiska 
produkter. I en undersökning gjord i USA av peer research visade det sig att enbart 18 
procent av de tillfrågade äldre över 65 år gamla kände sig tillräckligt säkra för att 
använda ny teknologi. Det är därför av stor vikt att undersöka vilka aspekter som är 
avgörande vid ett köpbeslut för just detta segment. Inte minst på grund av att segmentet 
är så pass stort och då det finns stora intäkter att tjäna om företag förmår sig att ta sig an 
denna målgrupp.  
 
Genom att införskaffa sig upplysning om påverkande aspekter vid köpbeslut så kan 
företag bättre förstå sig på äldre samt skapa en strategi för vilka åtgärder som behöver 
vidtas samt vilken slags relevant information som bör kommuniceras ut (Eastman m.fl., 
2004). 

 
1.3 Problemformulering 

 
Vilka aspekter påverkar äldres köpbeslut av ny teknologi och varför påverkar dessa 
aspekter? 
 
1.4 Syfte 

 
Syftet är att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilken relevant information 
som behöver kommuniceras ut för att det äldre segmentet ska anamma ny teknologi. 
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1.5 Disposition 
 
I figuren nedan beskrivs hur upplägget för vår uppsats ser ut.  
 
Kapitel 1 
Inledning 

Inledningskapitlet är en introduktion till vår studie som börjar med en 
presentation av den teknologiska utvecklingen och dess betydelse. Vidare 
problematiseras att äldre använder sig av teknologi i mindre utsträckning 
vilket kan leda till utanförskap samtidigt som segmentet är väldigt stort 
och outforskat för företag som vill nå den äldre målgruppen. Detta leder i 
sin tur till vår problemformulering samt syfte för studien.   

Kapitel 2 
Teori 

Detta kapitel beskriver generellt teorier om aspekter som kan påverka vid 
ett köpbeslut. Dessa teorier har operationaliserats ner för att skapa teman 
och frågor till vår intervjuguide.  

Kapitel 3 
Metod 

Beskriver val av metod som är en kvalitativ metod med semi-strukturerade 
intervjuer och observationer. Studien har en deduktiv ansats då vi utgår 
från en teoretisk grund. 

Kapitel 4 
Empiri 
 

I empirikapitlet är det insamlade materialet sammanställt från både 
intervjuerna och de observationer som gjordes vid intervjutillfället. 

Kapitel 5 
Analys 

Innehåller en analys som består av det empiriska materialet som 
framkommit från 13 intervjuer samt den teori som vi utgått ifrån.    
 

Kapitel 6 
Slutsats  

I slutsatsen besvaras syftet för studien. 
 

 
Tabell 1, disposition    Källa: Egen tabell 
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2.0	  Teori	  
 
I teorikapitlet behandlas generella teorier om aspekter som kan påverka vid ett 
köpbeslut. Dessa aspekter är uppdelade i icke produktrelaterade samt produktrelaterade 
aspekter. Figuren nedan är en konceptuell modell som fungerar som en översikt över de 
teman och det innehåll som behandlas i detta kapitel.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.1 Konceptuell modell    Källa: Egen figur 
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2.1 Icke produktrelaterade aspekter 
 

2.1.1 Produkterfarenhet  
 

Rogers (2003) framhåller att erfarenhet av produkter eller liknande produkter inom 
samma kategori antingen kan snabba på eller fördröja beslutsprocessen och adoptionen 
av en produkt. Den erfarenhet och den betydelse en föregående produkt har hjälper 
individer att utnyttja tillgången till en ny produkt och dennes betydelse. Individer utgår 
alltid från vad de sedan innan kan och vet. Tidigare erfarenheter och bekanta produkter 
ligger som grund till hur nya produkter kommer att tolkas och betyda för konsumenterna. 
Detta betyder inte att tidigare erfarenheter av produkter alltid är positivt relaterat till köp 
av nya produkter. Det kan vara så att individer fått negativa upplevelser av tidigare 
produkter vilket resulterar i att de inte är villiga att köpa nya innovationer. Om en 
tidigare produkt misslyckas att uppfylla sitt syfte och inte tillfredsställa konsumenterna så 
kommer nästa produkt sannerligen beaktas med betänklighet.  
 
Reisenwitz m.fl. (2007) menar på att tidigare erfarenhet av liknande produkter 
åtminstone skapar en uppfattning om nya innovationer, vare sig dessa uppfattningar är 
bra eller dåliga. Att inte ha någon uppfattning alls är däremot nästan aldrig positivt. 
Kardes, Cline och Kronley (2011) framhåller att hög okunskap innebär att konsumenten 
uppfattar produkter annorlunda. Ingen konsument kan känna till alla produkter och 
varumärken som finns inom en produktkategori. De bildar sig därför en begriplig bild av 
verkligheten som endast innehåller de produkter och varumärken som de har vetskap om. 
Författarna lyfter även fram den upplevda nyttan av en produkt. Till skillnad från den 
verkliga nyttan av en produkt som uppstår vid köp eller användning så bildar sig 
konsumenten en egen uppfattning av produkten och dess värde. De formar egna mentala 
bilder avseende vilken reaktion de kommer att ha på en produkt samt avgör vilka 
produkter som ingår i deras mentala bild. Konsumenterna bildar sig därefter en enda 
uppfattning gällande hela marknaden.  
 
Reisenwitz m.fl. (2007) framhåller begreppet nostalgi och förklarar det som ett 
känslotillstånd där individer känner igen sig och kognitivt återvänder till ”de gamla bra 
tiderna” för att undkomma nutida utmaningar och problem som inte alltid är lätta att 
handskas med. Författarna menar att de mer nostalgiska är mindre öppna för att motta 
och bearbeta nya intryck då de fortfarande är stationerade i det förflutna. Denna ovilja 
eller rädsla för att testa nya saker leder till en slags okunskap som fördröjer 
beslutsprocessen.  
 
Enligt Rogers (2003) så är även behov ofta kopplat till tidigare erfarenheter och kunskap 
om produkter. Att avgöra individers behov är lättare sagt än gjort. Detta på grund av att 
många individer inte vet vad de vill eller behöver ha förrän de blir medvetna om 
produkten och dess värde.  
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Vet konsumenterna inte vad produkter kan användas till och det värde som ett köp och ett 
eventuellt användande kan medföra så minimeras chansen att ett köpbeslut tas. Palfrey 
och Gasser (2008) lyfter fram det faktum att okunskap ofta leder till rädsla för det 
okända. En rädsla som påverkar köpbeslutet negativt. Eftersom tekniska produkter 
vanligtvis är mer komplexa än andra produkter så tas dessa emot av oro och skepsis. 
Speciellt bland den äldre generationen som på grund av okunskap har svårare att bilda sig 
en positiv inställning till tekniska innovationer.  
 
Peter och Olson (2008) menar på att okunskap ställer ett högre informationskrav 
angående produkten för att konsumenten ska förstå behovet och kunna ta ett köpbeslut. 
När kunskapsnivån är låg måste konsumenten ha information om nästintill allt som rör 
produkten vilket bland annat inkluderar vad produkten syftar till och vilka attribut den 
innehar. Denna information inhämtas vanligtvis utav konsumenten själv men när det 
gäller nya produkter som konsumenterna inte har någon kännedom om, så måste denna 
information spridas och tydliggöras av andra än dem själva.   
 
2.1.2 Personlighet 

 
Colborne (2010) delar upp konsumenter i tre personlighetstyper, experter som är mer än 
villiga att använda nya tekniska produkter eftersom att de är genuint intresserade, villiga 
upptagare som antagligen använt liknande produkter innan och kan tänka sig att testa 
något nytt samt mainstreamers som inte gärna testar nya saker utan håller dig till det 
bekanta. Denna överrepresenterade grupp använder produkter för dess syfte.  
 
Rogers (2003) beskriver att olika personligheter avgör hur pass öppna de är till adoption 
av nya innovationer. Det finns en betydande skillnad mellan tidiga användare och sena 
användare av innovationer. Några betydande skillnader som tas upp är att tidiga 
användare i större utsträckning har högre utbildning, högre social status, de är mindre 
dogmatiska, har förmåga att tänka mer abstrakt, är mer rationella, mer öppna för 
förändring, kan bättre hantera risk och osäkerheter och är mer intresserade av teknik och 
vetenskap.  Skillnaderna skiljer sig också vad gäller kommunikationsbeteende. Tidiga 
användare har ett större behov av sociala umgängen och deltar även mer vid sociala 
sammanhang, de är i större utsträckning anslutna till sociala medier, exponerar sig mer på 
sociala medier, engagerar sig mer i informationssökande innan köpbeslutet och har 
generellt sett mer kunskap och erfarenhet av nya innovationer.  
 
2.1.3 Socialt tryck 

 
Den sociala omgivningen kan delas in i två kategorier, macro-omgivningen och micro-
omgivningen. Macro-omgivningen handlar om den sociala omgivningen sett utifrån ett 
bredare perspektiv där interaktioner sker emellan stora grupper. Det kan exempelvis vara 
grupper relaterat till en viss kultur eller en viss social klass. Micro-omgivningen 
inkluderar närmare, face-to-face interaktioner med mindre grupper.  
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Exempel på sådana kan vara familj eller vänner som fungerar som referensgrupper till 
konsumenterna. Referensgrupper är individer (en eller fler) som influerar konsumenten 
på ett eller annat sätt vad gäller dennes beteende och köpbeslut. Referensgrupper kan 
vara riktiga personer, exempelvis familj och vänner eller symboliska ting, exempelvis 
framgångsrika affärsmän eller sporthjältar. Det är dock socialt tryck från informella 
grupper såsom vänner och familj som studerats mest inom området köpbeteende (Peter 
och Olson, 2008). Enligt Solomon m.fl. (2010) så kan referensgrupper påverka 
konsumenter på olika sätt. Det kan handla om informationsspridning från de som är 
bekanta med och använder en viss produkt eller varumärke. Konsumenten kan även 
influeras genom att observera dessa individer och försöka efterlikna dem. Konsumentens 
köpbeslut kan också influeras av andra individers preferenser som denne har en social 
interaktion med. Det kan handla om både personliga relationer eller andra tillfällen där 
konsumenten deltar i ett socialt umgänge. 
 
Rogers (2003) menar på att önskan att tillfredsställa andra som har ett inflytande på 
konsumenten kan påverka köpbeslutet samt tron att köp av en specifik produkt kommer 
att förstärka den image och uppfattning som andra har. De vill uppnå en viss social status 
vilket de bland annat kan göra genom att vara en av de första förvärvarna av nya 
produkter på marknaden. Teknikintresserade är exempelvis inte sena med att köpa ny 
teknik för att uppnå uppskattning hos andra genom den sociala status som detta beteende 
kan ge upphov till. Solomon m.fl. (2010) belyser att vissa konsumenter övertygas om att 
ett köp av en viss produkt hjälper dem att passa in på det sätt som de önskar. Det kan 
handla om att passa in i samhällsnormen eller om att efterlikna individer som 
konsumenten ser upp till, exempelvis sportstjärnor, skådespelare eller individer i 
reklamsammanhang. Kardes, Cline och Kronley (2011) menar på att individer tenderar 
att söka sig till andra som är lika dem själva beträffande exempelvis utseende, attityder, 
åsikter, livsstil, personlighet osv. Detta för att inte sticka ut alltför mycket från mängden. 
De följer det som är accepterat i gruppnormen. 
 
Det sociala trycket behöver emellertid inte alltid leda till ett köp. I vissa sammanhang kan 
den sociala omvärlden snarare bidra till att konsumenten beslutar att inte köpa vissa 
produkter. Detta brukar benämnas som ”social risk”. Vissa influenser som fås av 
omgivningen kan associeras negativt med en specifik produkt. Det behöver inte ha 
någonting att göra med själva produkten utan kan snarare handla om konsumenten själv, 
exempelvis hur produkten används, i hur stor grad den används och vad effekterna blir av 
konsumentens beteende i relation till produkten (Kardes, Cline & Cronley, 2011) 
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2.2 Produktrelaterade aspekter 

 
2.2.1 Användarvänlighet  

 
Peter och Olson (2008) menar på att alla varumärken har specifika produktegenskaper 
som särskiljer dem från konkurrenterna. Användarvänligheten lyfts fram som en viktig 
ståndpunkt då tekniska produkter i någon mening redan kräver mer av användarna än 
andra produkter. Den tekniska innovationsförmågan är enligt Rindova och Petkova 
(2007) kreativiteten och funktionerna som särskiljer en teknisk produkt från en annan. 
Colborne (2010) förklarar att det kan vara svårt att hitta en balans mellan 
användarvänlighet och teknisk innovation. Rogers (2003) påpekar att det kan vara 
relaterat till produktkomplexitet som innebär den grad en produkt uppfattas som svår att 
förstå sig på och använda. Vissa produkter, speciellt nya tekniska innovationer, kan ge en 
oklar bild av vad som verkligen krävs av användarna vid ett köp. Solomon m.fl. (2010) 
framhåller att dessa typer av produkter ställer högre krav på användarna och deras 
förmåga att lära sig och Colborne (2010) menar på att teknisk innovation ofta medför fler 
funktioner som i värsta fall kan krocka med den enkelhet och användarvänlighet som 
eftersträvas för att nå bredare segment och öka försäljningen.  
 
Bloch (1995) framhåller att designen av en produkt också är kopplat till 
användarvänligheten. Exempel på aspekter som har inverkan på designen är färg, form, 
tyngd och material. Design handlar även om hur pass visuellt tilltalande en produkt är. Är 
produkten visuellt tilltalande så ökar chanserna att konsumenten får en bra upplevelse av 
produkten. En överlägsen design hjälper företag att sticka ut gentemot konkurrenter och 
får användarna att känna sig speciella vilket bygger ett positivt intryck av varumärket. 

 
Meggerle (2002) menar på att det inte är ovanligt att produkter inte alltid fungerar som 
tänkt vilket kan leda till en viss frustration vid användandet av produkten. Det handlar i 
många fall om produktens kvalitet som enligt författaren är kopplat till produktens 
egenskaper. Vad som definieras som kvalitet och anses som bra egenskaper är subjektivt 
och beror på vilken betydelse kvalitet har för varje individ.  
Colborne (2010) menar på att kvalitet ofta är relaterat till användarvänlighet. Är de lätta 
att använda fungerar de antagligen som tänkt.  
 
Colborne (2010) menar på att en riktigt användarvänlig produkt emellertid inte enbart är 
användbar utan även enkel att använda. Användbarhet och enkelhet är två skilda ting 
eftersom att enkelheten tar användbarheten ett steg längre.  



 

   
 10 

Användbarhet syftar till att nå en specifik målgrupp som kan använda produkten medan 
målet med enkelheten är att alla ska kunna använda produkten. Användbarheten syftar till 
en snabb respons medan enkelhet syftar till en omedelbar respons. Vid enkelhet ska 
produkten alltid fungera, den ska vara error-fri, och informationen måste vara precis 
tillräcklig. Inga överflödiga funktioner eller information är nödvändigt. Ju fler funktioner 
desto mer minskas chanserna att utveckla nya funktioner som faktiskt är av värde för 
användarna. Detta eftersom att de inte kan hitta dem bland havet av information. De finns 
också en risk att dessa användare kommer till insikt om att de har betalat för funktioner 
som de i själva verket inte använder. Detta kan enligt Kardes, Cline och Cronley (2011) i 
sin tur bidra till en negativ attityd och påverka köpbeslutet angående den typen av 
produkt eller varumärke i framtiden.  
 
2.2.2 Varumärke 

 
Peter och Olson (2008) menar att varumärke är en sådan aspekt som konsumenter kan ta 
till sig medvetet men också omedvetet. Ett varumärke kan skapa associationer hos 
konsumenter och med association menas när en konsument kan koppla varumärket till 
betydelsefulla värden eller konsekvenser. Om ett varumärke associeras till ett positivt 
värde eller konsekvens är sannolikheten större att konsumenten har en positiv attityd mot 
varumärket. East, Wright och Vanhuele (2008) nämner Body shop som ett exempel där 
en konsument kan associera till olika saker så som trevlig miljö, unga människor och god 
doft. Dessa olika associationer som ett varumärke skapar kan vara anledningen till varför 
kunden köper en produkt eller inte. Alla människor har olika preferenser för vad de anser 
vara positivt eller negativt varav de olika associationerna som skapas mot ett varumärke 
också kommer att påverka i vilken grad det är negativt eller positivt. 

 
Ett varumärke och en konsuments association och uppfattning kring varumärket kan ha 
en väsentlig betydelse när en kund ska välja mellan olika varumärken. Om produkter har 
samma egenskaper kan kunden i minnet ha skapat vissa associationer och känslor för en 
produkt vilket gör att den i ett visst sammanhang därför blir vald före en annan produkt. 
Om en kund dessutom tidigare använt ett varumärke som skapat en positiv upplevelse 
innebär detta att kundens relation till varumärket kan få en positiv betoning.  
 
Om ett varumärke lanserar en ny produkt är sannolikheten hög att konsumenten väljer 
den produkten framför ett annat alternativ (East, Wright & Vanhuele, 2008). 
Konsumenters sociala omgivning kan också påverka varumärkesattityden. Detta då 
konsumentens attityd mot varumärket kommer att ändras eller vara densamma beroende 
på det beteende som den person eller grupp konsumenten vill efterlikna (Solomon m.fl 
2010).  
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2.2.3 Pris 
 

Prisinformation är något som konsumenter med enkelhet hör eller ser. De gör sedan en 
bedömning avseende vilket pris som befinner sig inom ramen för vad de är villiga att 
betala eller inte.  Denna ram kallas för internt referenspris vilket är det pris som kunden 
anser som rimligt eller vad som är högt eller lågt marknadspris. Referenspriset använder 
konsumenten för att skapa sig en förståelse för om priset är acceptabelt eller inte. För 
många konsumenter är inte pris det som avgör ett köpbeslut så länge det faller innanför 
den prisram som finns (Peter & Olson, 2008).  
 
Det finns olika priskategorier och när det kommer till konsumentköp handlar det om två 
olika saker. Det första är hur kunden upplever ångest eller negativa känslor vid köp av 
något som upplevs är för dyrt. Det andra är det upplevda värdet då kunden anser att 
produkten skiljer sig gentemot andra produkter och där varumärket har betydelse när det 
kommer till priset. Dessa två delar menar författarna i sin tur formar olika prissegment. 
Det första är det kundsegment som inte tycker att produkterna skiljer sig speciellt mycket 
och kan tänka sig att slopa service och andra fördelar enbart för ett lägre pris. Det andra 
segmentet bryr sig inte om de prisskillnader som finns så länge produkten anses vara av 
bra kvalitet och att det är bekvämt och inte krävande att köpa och det tredje segmentet 
kan anses som de svåraste att tillfredsställa för de vill ha de bästa varumärkena men 
samtidigt också ett billigt pris (Kardes, Cline & Cronley, 2011).  

 
Många kunder tror att om priset är högre är också kvaliteten högre. Denna tro som 
kunden kan ha blir också mer realistiskt när de väl ska göra ett köp.  
Kardes, Cline och Kronley (2011) menar att det är lättare för kunden att följa tron om att 
med högre pris är också kvaliteten högre än att följa en annan tro om att det inte skulle 
vara så. Därför menar de att kunder under sin informationssökningsprocess lever i den 
tron. Kunderna kan därför även ha ett bättre minne till de varumärken som har höga 
priser men också med bra kvalitet än till de varumärken som inte har det. Därför är det 
vanligt att konsumenter överskattar sambandet mellan pris och kvalitet (Kardes, Cline & 
Cronley, 2011).  
 
2.2.4 Service  
 
Cusumano, Kahl och Suarez (2015) förklarar att under de senaste två årtionden har det 
visat sig att service har fått en större betydelse för företag. En anledning är att service kan 
komplettera produkten vilket kan hjälpa till att skapa en merförsäljning. Vid försäljning 
av komplexa produkter som kräver mer från användaren kan service vara helt avgörande 
för konsumenterna och deras köpbeslut. Gatto och Sunghee (2008) förklarar att när det 
gäller köp av ny teknologi så är utbildning en stor fördel eftersom att konsumenterna kan 
känna sig trygga med att de faktiskt kommer kunna nyttja produkten. Cusumano, Kahl 
och Suarez (2015) påpekar att den service och support som tillhandahålls kan vara direkt 
avgörande för om kunden har mod nog att faktiskt köpa produkten.  
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Även efter att konsumenten har genomfört ett köp har kundservice också avsevärd 
betydelse. Inte minst om det framkommer frågor rörande hur produkten fungerar eller om 
hjälp behövs då något går sönder. Konsumenten kommer med största sannolikhet inte 
känna sig belåten med köpet om produkten inte fungerar som den ska eller om inte någon 
hjälp finns att tillgå som kan lösa de problem som uppkommit. Om inte konsumenterna 
vet att det finns kundservice tillgängligt är chansen stor att de inte tar ett beslut om att 
köpa produkter i första hand (Woods & Zemke, 1999).  
 
En annan aspekt som kan påverka en konsument kring kundservice är lokaliseringen och 
tillgängligheten av servicen. Det kan beröra att kundservicen är tillgänglig och nära 
distansmässigt eller att kunden enkelt kan nå den service de behöver via telefon (Woods 
& Zemke, 1999). Dennis m.fl. (2008) menar att det värde som en kund kan få med sig 
från den service ett företag levererar beror på hur kundservicen ges. Det är dock viktigt 
att påpeka att servicen bör anpassas utefter den situation kunden infinner sig i och dess 
förutsättningar att ta till sig servicen. Meuter m.fl. (2005) menar att kunder inte har alltid 
har motivation eller förutsättningar att lösa problem själva via telefon eller via 
internetbaserade lösningar. Chan m.fl. (2010) påpekar att mänsklig interaktion kan vara 
viktig vid service för att bygga upp ett förtroende. Interaktion i form av personlig kontakt 
menar Woods och Zemke (1999) också är viktigt för att bygga upp värdefulla 
kundrelationer då konsumenten genom mötet kan känna sig förstådd och uppskattad.  

 
Enligt Woods och Zemke (1999) är tid ytterligare en aspekt som påverkar kundens syn 
på kundservice i stor utsträckning. Servicen bör finnas tillgänglig under den tid som är 
mest passande för kunden. Dessutom bör problem eller eventuella oklarheter kunna lösas 
utan några fördröjningar.  
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3.0	  Metod	  
 
I följande kapitel görs en beskrivning av vilka metoder som använts, hur vi har gått 
tillväga och varför samt vilka ställningstaganden som gjorts för uppsatsen. Våra 
tillvägagångsätt och val av metoder visas i kursiv text. 
 
3.1 Ställningstagande vid studie 

 
Bryman och Bell (2011) förklarar att det finns olika slags ställningstagande som bör tas i 
beaktande vid studier om den sociala verkligheten.  Forskare bör ta hänsyn till de 
ställningstaganden som finns då det bestämmer hur vi som forskare kommer att uppfatta 
och se på individer samt deras kunskap.  Epistemologi förklaras som läran om kunskap 
och handlar om vad kunskap är för något och vad som anses som godtagbar kunskap 
inom ett visst område. Hermeneutik är en kunskapsteori som skiljer sig från den 
positivistiska kunskapsteorin då det syftar till att finna mer djupgående meningar. 
Hermeneutik står för hur saker tolkas. Förförståelse och förståelse har därför starka 
samband. En forskare kan ha en förförståelse innan en studie är klar men när studien har 
gjorts kan en eventuell ny förståelse framkommit som på så sätt modifierar den tidigare 
förförståelsen. Genom att använda sig utav denna kunskapsteori kan forskaren hela tiden 
nå ny kunskap (Bryman & Bell, 2011).  

 
Vidare beskrivs ontologi som är ett begrepp för ett ställningstagande angående om ”vad 
som finns”.  Inom ontologi finns det två perspektiv vilket är ett objektivt eller 
konstruktivt perspektiv. Utgår forskaren från det objektiva perspektivet betraktas 
verkligheten utifrån yttre objektiva aspekter. Vid det konstruktivistiska perspektivet utgår 
forskaren istället från varje individs egen verklighet som formats genom erfarenheter, 
handlingar och uppfattningar.  
 
Författarna beskriver vidare att det finns två huvudsakliga forskningsansatser, induktiv 
ansats eller deduktiv ansats. En deduktiv forskningsansats syftar till att undersöka ifall de 
teoretiska påståendena stämmer genom att titta på om empirin bekräftar den teori man 
utgått ifrån. Vid en induktiv ansats resulterar empirin (det insamlade materialet) i teori. 
Författarna menar att det kan vara bra att tänka induktivt eller deduktivt vad gäller 
förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Något som de dock belyser är att det i 
många avseenden är bra att se dessa strategier som tendenser och inte som ett uttryck för 
hur det alltid ska vara. (Bryman & Bell, 2011).  

 
Vi har i vår studie valt att utgå från en hermeneutisk kunskapsteori. Detta för att vi ska få 
ett större djup i studien då vi tolkar vad vi tror kommer vara av vikt men som vi inte 
kommer att veta är den verkliga förståelsen eller den oriktiga förståelsen förrän studien 
har gjorts. 
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Genom att ha detta synsätt kommer vi att kunna modifiera vår förförståelse efter den nya 
förståelsen som kan framkomma efter det insamlade empiriska materialet. Resultatet blir 
att ny kunskap bildas. Då denna studie syftar till att få en djupare förståelse av 
respondenternas uppfattningar har också det konstruktivistiska perspektivet valts. Detta 
eftersom det konstruktivistiska perspektivet gör att vi kan studera respondenterna utifrån 
individernas egen verklighet som format dem genom deras egna erfarenheter och 
uppfattningar.  
 
Vidare har vi valt att i studien ha en deduktiv ansats eftersom att vi utifrån litteratur som 
vi har läst kommer att skapa en teoretisk grund. Detta för att vi ska kunna utforma teman 
som vi sedan bryter ned i en operationalisering som intervjuguiden och intervjufrågorna 
kommer att härleda ifrån. Varför vi valt att göra såhär är för att vi själva ska få en 
förförståelse samt för att vi ska vara påläsa inom området då respondenterna eventuellt 
kommer att sakna kunskap inom området ”ny teknologi”.  

 
3.2 Kvalitativ metod 

 
I en kvalitativ forskningsmetod menar Bryman och Bell (2011) att det handlar om att se 
utifrån respondenternas perspektiv för att sedan göra en tolkning som speglar deras 
uppfattningar. En kvalitativ forskning lämnar också utrymme för att hålla en öppenhet 
kring ämnesområdet vilket gör respondenterna har större frihet än vid en kvantitativ 
studie att styra studien enligt vad de anser är av betydelse. På så sätt skapas också det 
djup och den individuella referensramen av information som är betydelsefull för studier 
inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). 
 
Eftersom vi är intresserade av införskaffa information om vad de äldre tycker och tänker 
samt förstå vad det är som påverkar dem att ta ett köpbeslut har en kvalitativ metod 
tillämpats. Vi vill få insyn i de äldres uppfattningar och tankar utifrån deras egna 
perspektiv. 

 
3.3 Litteraturöversikt 

 
Bryman och Bell (2011) förklarar att det i en forskningsprocess är viktigt att vid sökning 
av teorier begränsa sitt urval för att ha med de teorier som är mest relevant för studien.  
 
För att finna lämplig litteratur till vår studie har vi använt oss av Linnéuniversitets 
bibliotekskatalog samt databasen Business Source Premier. I början av studien försökte 
vi skapa oss ett helhetsperspektiv när det kommer till användandet av ny teknologi samt 
konsumentköpbeteende. Därför använde vi sökord som ”teknologins utveckling”, 
”digital utveckling”, ”konsumenters beslutsprocess”, ”konsumentbeteende”, ”revolution 
of technology”, ”digital divide”,”consumer behavior”, ”information processing,” 
consumer decision-making” och ”marketing strategy”.  Efter att ha läst in oss ytterligare 
kring ämnet började vi forma en teoretisk grund.  
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Denna grund består av icke produktrelaterade aspekter och produktrelaterade aspekter 
vilka är aspekter som kan relateras till beslut om köp av en produkt. Nedan visas de 
sökord som använts vid informationssökning kring de olika teorierna som finns 
uppdelade i samma teman i teoriavsnittet.  
	  
Icke produktrelaterade 
Produkterfarenhet: product knowledge, product experience, product adoption, consumer 
perception, okunskap, ovilja. 
 
Personlighet: konsument personligheter, personalities, self-concepts, consumer behavioir, 
innovators, adopters.   
 
Socialt tryck: social omgivning, sociala påtryckningar, sociala risker, social status, 
sociala influenser, social environment, social influences, reference groups 
 
Produktrelaterade  
Användarvänlighet: användarinvolvering, användarförståelse, design, funktionalitet, 
enkelhet, produktnavigering, produktkomplexitet, user experience, user knowledge, user 
management, user involvment, functionalities.  
 
Varumärke: brand association, brand image, brand loyalty, brand acknowldge,  
 
Pris: prisinformation, priskategorier, prissegment, referenspris, prisram, 
bekvämlighetspris, pricing, price knowledge, price acceptance.  
 
Service: kundservice, kundtjänst, personlig service, service management, aftersales 
service, product services, support, product education.  
 
Till metoden använde vi sökord som: Kvalitativ, kvalitativ undersökning, intervjuer, 
intervjuteknik, forskningsdesign, källkritik, kvalitetsmått.   

 
3.3.1 Källkritik teori 

 
Bryman och Bell (2011) menar att det är betydelsefullt att ha ett kritiskt förhållningsätt 
till det man läser för att kunna bedöma trovärdigheten. Svenning (2003) förklarar vidare 
att forskaren måste se huruvida källan är en förstahandskälla (primär) eller en 
andrahandskälla (sekundär). Författaren menar att målet alltid bör vara att komma så nära 
en primärkälla som möjligt. En anledning till detta är för att lättare kunna bedöma om de 
slutsatser som finns i en bok eller artikel verkligen bygger på fakta som har en 
tillförlitlighet.  
 
För att vi ska kunna säkerställa att de källor som används i studien är tillförlitliga har vi 
valt att komma så nära primärkällorna som möjligt.  
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Vi har också valt att se på artiklar som är ”peer-rewieved” som betyder att de är 
vetenskapligt granskade. Böcker som vi har använt oss av finns i Linnéuniversitetes 
databas men då det inte ger någon garanti för att tillförlitligheten är hundraprocentig 
har vi ändå varit kritiska till den information som vi tagit till oss i studien.  

 
3.4 Etiska ställningstaganden 

 
Det finns etiska överväganden som är av betydelse vid samhällsvetenskapliga 
undersökningar. Detta berör grundläggande etiska principer som gäller för svensk 
forskning. Dessa principer är informationskrav, samtyckeskrav, sekretesskrav, 
anonymitetskrav, nyttjandekrav och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2011).  

Informationskrav innebär att forskaren informerar de personer som ingår i en 
undersökning. Detta för att deltagarna ska förstå studiens syfte och om vad som kommer 
att ingå i undersökningen. Detta för att tydliggöra så att individerna har förståelse för vad 
som görs och kommer göras. Samtyckeskravet betyder att undersökningspersonerna har 
rätt till att välja om de vill ingå i undersökningen eller avbryta om de inte längre skulle 
vilja vara med (Bryman & Bell, 2011). Sekretess- och anonymitetskrav betyder att de 
uppgifter och den information som framkommer vid undersökningen hanteras på ett 
lämpligt sätt och inte hamnar hos obehöriga. Nyttjandekravet betyder att den information 
som framkommit enbart ska användas i forskningssyfte och inte till andra ändamål. 
Falska förespeglingar innebär att de undersökningspersoner som är med i studien inte ska 
få falsk information gällande undersökningen (Bryman & Bell, 2011).  

Bryman och Bell (2011) förklarar att det finns några steg som bör gås igenom vid en 
introduktion av en undersökning. Dessa förklaras nedanför.  

• Presentation av sig själv. 
• Förklara undersökningens sammanhang samt vem eller vilka det är som står för 

undersökningen.  
• Förklara vilken information som kommer att samlas in samt vad syftet med 

undersökningen är.  
• Beskriva urvalsprocessen för den utvalda deltagen så den förstår varför han, hon 

blivit vald.  
• Försäkra respondenten om hur dennes anonymitet kommer behandlas 
• Försäkra om att deltagandet i undersökningen är frivillig.  
• Lämna telefonnummer eller mailadress så att deltagarna vid eventuella frågor 

med lätthet kan ta kontakt angående frågor om intervjun och undersökningen.   
• Därefter är det också fördelaktigt att ha ett bra avslut på intervjun genom att tacka 

eller ge uppskattning för individens deltagande (Bryman & Bell, 2011).  
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Vid vår studie är det av stor vikt att ovanstående steg tas i beaktande och att vi generellt 
sätt har ett etiskt perspektiv vid genomförandet av studien. Detta för att inga olägenheter 
ska uppstå och för att säkerställa att genomförandet har de bästa förutsättningarna. Vi 
kommer vid varje intervjutillfälle att presentera oss själva och vad vår studie syftar till. 
En utmaning är emellertid att tydligt förklara syftet med studien samtidigt som det inte 
får påverka respondenternas svar och därmed undersökningens resultat.  Vi kommer att 
förklara hur vi har tänkt hantera den information som respondenterna ger oss samt hur 
vi tänker kring etiska aspekter när vi utför vår studie. För att göra respondenterna mer 
trygga med att uttrycka sig under intervjun kommer vi att förklara att vi lägger stor vikt 
vid att deras anonymitet måste respekteras så att informationen inte kan komma till 
skada på något sätt.   

 
3.5 Val av insamlingsmetod för empiri 
 
För att kunna samla in empiriskt material till vår studie har vi valt att använda oss utav 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt observationer som ett komplement till 
intervjuerna.  

 
3.5.1 Semistrukturerad intervju 

 
Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer vilket gör dessa 
mer flexibla. Vid kvalitativa intervjuer läggs tyngd på respondenternas uppfattningar och 
synsätt. Därför är det också vanligt att vid intervjutillfället att styra intervjun på ett 
mindre strukturerat sätt för att lämna rum för personerna att själva röra sig i den 
riktningen som är av intresse. Detta skapar möjlighet för respondenterna att besvara 
frågor utifrån deras egna åsikter och erfarenheter.  På så sätt kan forskaren få kunskap om 
vad respondenterna tycker är betydelsefullt och inte. Detta skiljer sig från kvantitativa 
intervjuer där undersökningen speglar forskarens egna intressen (Bryman & Bell, 2011). 

 
Det finns två intervjuformer inom kvalitativ forskning, ostrukturerade intervjuer och 
semi-strukturerade intervjuer.  Vid en ostrukturerad intervju så använder sig forskaren av 
teman vilket skiljer sig från en semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad 
intervju så utgår forskarna från olika teman som man kan ställa frågor utefter. För att inte 
missa eventuella teman kan det vara relevant att använda sig utav en intervjuguide där 
olika teman och frågor finns med. Då en semistrukturerad intervju är av det kvalitativa 
slaget och håller en flexibilitet kan intervjuerna variera beroende på vad som 
respondenten själv lyfter fram (Bryman & Bell, 2011).   
 
Enligt Bryman och Bell (2011) brukar respondenterna snabbt få förtroende att själva 
berätta och förklara vad de tycker och tänker kring de teman samt frågor som diskuteras. 
Det är även av betydelse att respondenterna känner sig bekväma under intervjutillfället så 
att de känner sig trygga i att tala fritt.  
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Därför bör miljön vara av det slag som gör att respondenterna inte känner sig stressade 
utan kan ta den tid som krävs för att uttrycka sig. Forskaren bör därav hela tiden hålla en 
god ton och inte visa irritation för att göra situationen mer bekväm. För att skapa ett bra 
samtal med de som blir intervjuade krävs ögonkontakt och att forskaren är följsam. 
Därför kan det ibland vara svårt att anteckna samtidigt då man inte vill bryta kontakten 
eller skapa en obalans. För att undvika sådana negativa konsekvenser kan forskaren 
använda sig av ett ljudupptagningsinstrument för att spela in intervjun.  
Fördelar med att spela in samtalet är att forskaren vid ett senare skede kan gå tillbaka och 
lyssna igenom intervjun för att eliminera riskerna för att material bortkommer. Det kan 
också bidra till ett mer följsamt samtal och en mer naturlig kontakt med den som 
intervjuas. Metoden kan dock ha sina nackdelar då vissa personer inte känner sig 
bekväma med att bli inspelade. Forskaren bör också ha i åtanke att tekniska fel kan 
uppstå vid inspelning av intervjun vilket kan resultera i att hela inspelningen går förlorad 
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Då vi är intresserade av vad respondenterna tycker och tänker har kvalitativa intervjuer 
valts. Det slag av kvalitativ intervju som kommer att användas är semi-strukturerade 
intervjuer. En av anledningarna är för att vi till skillnad från en utfrågning som det 
riskerar att bli vid andra intervjuformer så vill vi kunna föra samtal och diskutera i en 
mer vardaglig form så att respondenterna kan känna sig trygga med att yttra sina 
åsikter.   
 
I vår studie kommer en intervjuguide med olika teman och frågor tillämpas vid 
intervjutillfällena (se bilaga 1). För att kunna få respondenternas synvinkel och tankar 
kring de områden som lyfts fram strävar vi efter att vara tydliga med att i början av 
intervjutillfället förklara vad studien syftar till. Vi kommer också att belysa att de får 
prata fritt kring de teman och frågor som kommer tas upp samt att de gärna får utveckla 
sina svar. Detta för att vi som forskare faktiskt ska förstå vad respondenterna menar. För 
att de dessutom ska kunna känna sig bekväma under intervjutillfället kommer vi också att 
sedan innan komma överens om vart vi ska utföra intervjuerna. 
  
För att respondenterna inte ska behöva uppleva någon stress vid intervjutillfället finns 
det inte heller någon tidsfrist. Vi har valt att båda två vara med under intervjutillfället 
för att en ska kunna föra anteckningar och den andra ska kunna hålla ett större fokus på 
de teman och frågor som ska diskuteras. På så sätt kommer vi under intervjutillfället 
inneha två roller där en arbetar lite mer passivt för att ta till sig det som sägs medan den 
andre kommer att lägga fokus på att föra intervjun framåt. För att inte missa viktig 
information kommer respondenterna även att tillfrågas ifall det går bra att vi spelar in 
intervjun.  
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3.5.2 Observationer 
 

Det finns olika sätt att göra observationer på enligt Bryman och Bell (2011). Vid en 
observation kan det vara fördelaktigt att göra anteckningar som är förhållandevis 
detaljerade kring det som upplevts. Det kan beröra vilka beteenden som visat sig, de 
händelser som utspelat sig samt om något visar sig vara av intressant slag.  
Observationer kan också fungera som ett komplement vid intervjuer då mycket 
information visas i form av hur en människa beter sig genom kroppsspråk eller hur de 
uttrycker sig i tal. Detta kan vara i form av tonläge, gester eller ansiktsuttryck som kan 
bidra till studien (Bryman & Bell, 2011).  
 
Vid intervjutillfället har vi också valt att göra observationer. Detta för att kunna se 
respondenternas beteende och eventuella reaktioner vid de ämnesområden som kommer 
att diskuteras. Vi är intresserade av att kunna se om det som sägs och uttrycks i form av 
ord vid den semistrukturerade intervjun har en överensstämmelse med det som uttrycks i 
form av kroppsspråk. Vi tänker oss att observationen kommer att agera som en 
säkerställning av att det som sägs inte har någon motsägelsefullhet med hur det sägs och 
vad deras kroppsspråk förmedlar. Vi kommer även att visa respondenterna en surfplatta 
som kommer att agera som studieobjekt i denna undersökning. Vi kommer att observera 
respondenternas beteende kring surfplattan för att identifiera intressanta beteenden som 
kan uppkomma. Då vi är två undersökare vid intervjutillfället så har vi valt att båda två 
göra observationer för att vi båda ska vara uppmärksamma. Detta för att vi i efterhand 
ska kunna diskutera om det som observerats överensstämmer med bådas uppfattningar.  
 
3.5.3 Operationalisering  
 
En operationalisering har gjorts utefter de teoriområden som finns med i teorikapitlet. 
Operationaliseringen gjordes för att vi skulle kunna bryta ned teorin i underliggande 
teman som på så sätt kan utformas till frågor. Detta gjordes för att vi vidare skulle kunna 
utveckla vår intervjuguide som ska tillämpas i vår studie. Operationaliseringen ligger 
som bilaga 1.  

 
3.5.4 Intervjuguide 

 
Bryman och Bell (2011) beskriver en intervjuguide som en lista med tänkta teman som 
ska tas upp under intervjun. Vid en Semi-strukturerad intervju finns det också frågor 
under varje tema. Det kritiska vid intervjun är att de frågor som ställs gör det möjligt för 
respondenten att uttrycka sina åsikter utifrån dennes perspektiv och att det finns utrymme 
för flexibilitet. Vidare så menar författarna att formuleringen av frågeställningarna bör 
vara generella så att idéer kan uppstå. Förutom detta bör också intervjuguiden skapa en 
ordning i de teman som finns så de följer varandra med lätthet. De formuleringar som 
gjorts i intervjuguiden kan också ses över för att eliminera eventuella oklarheter. Därför 
kan det vara av fördel att innan intervjun testa de frågeställningar som gjorts för att se om 
de är enkla att förstå.  
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Intervjuguiden kommer att användas som ett redskap för att skapa en överblick. Detta för 
att vi ska kunna minska risken att de teman som vi vill lyfta fram för diskussion inte ska 
bli bortglömda eller på annat sätt inte komma till tals. Det finns även en tanke med 
intervjuguidens ordningsföljd. Denna grundar sig i att respondenterna på ett enklare ska 
kunna bli insatta i ämnet. Intervjuguiden börjar med teman som rör icke 
produktrelaterade aspekter. Alltså de aspekterna som i första hand är kopplat till dem 
själva och övergår sedan till de mer specifika aspekter som berör själva produkten. På så 
vis får vi en bra grund att stå på och även respondenterna får succesivt en bredare 
förståelse kring studiefenomenet som gör att de kan utveckla och koppla sina svar på ett 
annat sätt. Intervjuguiden ligger som Bilaga 2.  

3.5.5 Testintervju 
 

Bryman och Bell (2011) menar att det kan vara fördelaktigt att göra en testintervju för att 
finna eventuella oklarheter.  Sådana oklarheter kan vara att de teman och frågor som 
gjorts är otydliga eller visar sig vara formulerade på ett sådant vis som gör respondenten 
obekväm. En ytterligare anledning att göra en testintervju menar författarna är för att se 
om de frågor och teman täcker in de områden som man vill undersöka.  
 
Vi upplevde att en testintervju skulle vara fördelaktigt att utföra. Detta eftersom vi 
strävade efter att se om vår intervjuguide var av tillfredställelse samt om den strategi vi 
hade valt för tillvägagångsätt skulle fungera. För att göra intervjun så 
verklighetsrelaterad som möjligt var vi båda närvarande varav en förde anteckningar 
och den andre förde teman och frågorna framåt. För att vi vid testintervjun skulle kunna 
hitta eventuella brister och oklarheter valde vi att hålla testintervjun med en person som 
går inom samma kategori som resterande ”riktiga” respondenter. På så sätt kan 
personen i test-intervjun svara sanningsenligt utifrån dennes egna åsikter och därmed ge 
kritik angående bland annat frågeställningar och vår intervjuteknik. Därför bokade vi in 
en test-intervju med Lillian Nordlund den 11/5-2015.  Test-intervjun gjorde att vi fick 
ändra vissa frågeställningar som visade sig vara lite svåra att förstå samt turordningen i 
intervjuguiden. Att göra en test-intervju gjorde oss som ”intervjuare” mer förberedda på 
så sätt att vi blev lite mer trygga i rollen. 

 
3.6 Urval intervjuer  

 
Det finns flera tillvägagångsätt för hur man väljer de personer som ska vara med i en 
undersökning samt hur många som ska vara med. Bekvämlighetsurval är en metod som 
innebär att urvalet består av de personer som för tillfället är tillgängliga för forskaren 
(Bryman & Bell, 2011). Svenning (2003) förklarar att en annan metod för val av 
undersökningspersoner kallas för selektivt urval där forskaren aktivt väljer de personer 
som ska ingå i studien.  
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Något författarna lyfter är hur man vid insamlingen av material vet hur många som bör 
ingå i studien eller hur mycket information som är tillräcklig för studien. Teoretisk 
mättnad är en strategi som kan användas vid kvalitativ metod. Teoretisk mättnad blir ett 
faktum när det inte framkommer ny eller relevant information inom den kategori som 
undersöks (Bryman & Bell, 2011).  
 
Vi har valt ett urval som står för specifikt äldre över 65 års ålder som har erfarenhet av 
att använda en surfplatta samt ingen tidigare erfarenhet av att använda surfplatta. Vår 
urvalsmetod blev en mix mellan ett bekvämlighetsurval samt ett selektivt urval. Detta 
eftersom vi fick välja dem som var tillgängliga och villiga att ingå i undersökningen samt 
att de blev valda för att de uppfyllde det vi eftersökte. För att nå och komma i kontakt 
med det urval vi eftersökte vände vi oss till Hasslövs hembygdsförening I Laholm. Detta 
för att finna eventuella lämpliga kandidater som representerar det urval som vi strävade 
efter. Vi vände oss dit eftersom vi sedan tidigare hade en kontaktperson som kunde 
hjälpa oss att få respondenter att medverka till vår studie.   

 
För att besluta om hur många som skulle ingå i urvalet utgick vi från teoretisk mättnad. 
Detta betyder att när svaren från respondenterna inte kommer bidra till något nytt i 
studien kommer det finnas en mättnad i det empiriska materialet.  
 
Resultatet av detta tillvägagångsätt slutade med totalt 13 intervjuer av äldre personer 
boendes i Laholm. Sex av dem bestod av det manliga könet och sju av det kvinnliga 
könet. Medelåldern av respondenterna i studien framgick till 76 år gamla. 

 
3.7 Genomförande av intervju 
 
Intervjuerna utfördes den 12e-14e maj. Vi besökte alla respondenter i deras hem efter att 
detta hade avtalats. Vi tog även med oss en surfplatta som tidigare beskrivit för att de 
skulle få en bild av studieobjektet samt för att vi skulle kunna observera deras beteenden 
med surfplattan närvarande. Intervjuguiden och de teman som vi fastställt användes för 
att skapa en diskussion kring ämnet. 
 
Vi började med att presentera oss själva och syftet med studien och därefter 
introducerades surfplattan där vi frågade dem vad de har för erfarenhet av surfplattor 
och annan teknisk utrustning samt om de visste vad en surfplatta kan användas till. Vid 
slutet av intervjun fick de möjligheten att även tillägga ytterligare aspekter som för dem 
har påverkan vid ett köpbeslut.  

Vi upplevde att de flesta respondenter kände sig bekväma med att föra en diskussion då 
de formades till mer informella samtal. Detta var något vi strävade efter då vi ville få 
fram så ärliga och obesvärade svar som möjligt. Det visade sig genom att de ibland kom 
in på andra samtalsämnen som inte var direkt kopplade till studien. 
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I empiriavsnittet har vi sammanställt alla intervjuer utifrån de teman som tagits fram via 
teorin. 
 
3.8 Analys av insamlat material 

 
Bryman och Bell (2011) beskriver att vid sammanställning av material från kvalitativa 
intervjuer är mängden av insamlat material ofta stort och ostrukturerat. Det är därför 
viktigt att forskaren skapar en slags ordning på det material som samlats in för att göra 
det möjligt att analysera. Ett av de vanligare sätten är att dela upp det insamlade 
materialet i olika teman för att lättare skapa en översikt.  

 
Tematisk Analys  
En av de vanligaste tillvägagångsätten vid analys av det insamlade materialet i en 
kvalitativ studie är att forskaren tittar efter olika teman som framkommer. Forskaren kan 
granska sina intervjuanteckningar eller observationers fältanteckningar för att se hur ofta 
olika fraser eller ord används som gör att ett visst tema kan företräda mer än ett annat 
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Diskursanalys 
Det finns en form av diskursanalys som riktar sig specifikt mot företagsekonomiska 
forskningar. Tal och text har en betydelse för den verklighet man skapar men också för 
att spegla den verklighet man har. Vad som sägs har betydelse för andras uppfattningar 
men även hur människor säger saker och ting och vilka fraser samt betoningar som 
används har betydelse. Detta eftersom att underliggande budskap kan framkomma genom 
att studera inte bara vad som sägs utan även hur det uttrycks. Genom att använda sig av 
ett diskursanalytisk tillvägagångsätt kan forskaren se närmare på det språk som 
förekommer och se underliggande meningar i det som sägs (Bryman & Bell, 2011).  

 
Vid analys av de intervjuer som gjorts använder vi oss av både ett tematisk och 
diskursanalytiskt förhållningssätt. Under intervjutillfället gjordes anteckningar och då vi 
utgick från olika teman kategoriserade vi det insamlade materialet. Hur personerna 
uttryckte sig och det språk som användes har vi också tagit hänsyn till vid analysen. Det 
empiriska material som framkom visade sig vidare ha olika kopplingar i de teman som 
lyftes fram eftersom att respondenterna själva gjorde olika kopplingar. Vid analysen 
sammanställdes teori och empiri varav analysavsnittet i den här studien är resultatet av 
de mönster och kopplingar som framkom. 
 
3.9 Kvalitetsmått  

 
Vid en undersökning menar Bryman och Bell (2011) att forskaren bör ha tänkt igenom de 
olika kvalitetsmått som finns för att säkerställa undersökningen.  Detta är av betydelse 
eftersom att begreppet anges som ett mått på hur pass acceptabel undersökningen är i 
andras ögon.  
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Bryman och Bell (2011) förklarar att i en kvantitativ studie pratar man om begrepp som 
validitet och reliabilitet men att i en kvalitativ studie benämns de inte detsamma. Detta 
eftersom att studierna skiljer sig vilket också har en påverkan på hur man ser på 
kvalitetsmåtten. I en kvalitativ studie talas det istället om trovärdighet och äkthet varav 
trovärdighet bryts ned till fyra olika delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera.   
 
Tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2011) förklarar att när det kommer till begreppet tillförlitlighet betyder 
det hur studien förhåller sig till de regler som finns och hur resultat speglar den sociala 
verkligheten som respondenterna beskrivit.  
Därför bör den tolkning som gjorts utifrån respondenternas verklighet bli bekräftad för 
att säkerställa att rätt uppfattning har uppnåtts. Detta kallas för respondentvalidering 
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Överförbarhet 
Inom kvalitativ forskning handlar studier ofta om att studera en mindre grupp eller 
enskilda individer med liknande egenskaper i ett specifikt sammanhang. Det handlar på 
så sätt inte om att få en bredd utan snarare ett djup i studien. Överförbarhet handlar om 
att undersökningen ska kunna överföras till en större population vilket är svårare att göra 
i en kvalitativ undersökning. Detta eftersom att man i en kvalitativ studie ser på ett urval 
av individer i en speciell kontext. Om det finns en genomgående beskrivning av 
metodavsnittet i studien kan det dock hjälpa läsaren att avgöra om det framkomna 
resultatet kan överföras till en annan omgivning (Bryman & Bell, 2011).  
 
Pålitlighet 
För att skapa en pålitlighet av studien bör en välgjord redogörelse av de olika faser som 
funnits med i undersökningsprocessen finnas med. Detta för att läsaren ingående ska 
kunna se vad som har gjorts och hur det har gjorts för att göra en egen bedömning om 
studien är pålitlig (Bryman & Bell, 2011).  

 
Styrka och konfirmera 
Med styrka och konfirmera menas det att forskaren under studien har agerat i god tro 
vilket betyder att forskarens egna värderingar och teoretiska inriktningar inte ska ha 
påverkat de slutsatser som framkommit i studien (Bryman & Bell, 2011).  
 
Äkthet 
Äkthet berör huruvida forskaren ger en rättvis bild av de åsikter och olika uppfattningar 
som framkommit i studien. Andra frågor som äkthet berör är hur respondenterna i studien 
utifrån sitt deltagande själva har fått en bättre insikt i de ämnesområden som diskuterats 
samt hur de kan ha skapat en bättre bild över hur andra upplever saker och ting (Bryman 
& Bell, 2011).  
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Under intervjuerna var vi väldigt noga med att anteckna på vilket sätt respondenterna 
uttryckte sig och vad som sas. Detta för att tolkningen av de åsikter och tankar som 
uttryckt sig på bästa sätt skulle spegla den verklighet som beskrivits. Vi ställde också 
frågor vid oklarheter för att bekräfta att vi förstått det som respondenterna beskrivit. 
Detta gjordes för vi skulle kunna säkerställa tillförlitligheten i vår studie.  
 
Det bör påpekas att överförbarheten generellt sätt inte är särskilt hög vid denna studie. 
Detta eftersom att strävan inte har varit att få en bredd som ett större urval innebär, utan 
en djupare förståelse kring vad som påverkar vid köpbeslut av ny teknologi och varför 
det påverkar. De ställningstaganden, tillvägagångssätt och val som gjorts i studien 
beskrivs dock tydligt i metodavsnittet för att läsaren ska kunna se hur vi har genomfört 
studien. Detta kan vara till hjälp ifall andra vill ha en förståelse för hur vi har arbetat 
under processens gång. Skulle någon vilja genomföra samma undersökning på ett annat 
urval bör det därför inte vara någon omöjlighet.  
 
För att sedan skapa pålitlighet kring den gjorda studien har en beskrivning skapats av de 
olika faser som undersökningsprocessen består av. Detta för att läsaren skall kunna 
granska de val som gjorts. Under hela studiens gång har vi haft ett självkritiskt tänk för 
att inte låta egna värderingar eller tankar ha en påverkan på det slutgiltiga resultatet. Vi 
har på så vis försökt skapa en rättvis bild av respondenternas svar samt agerat i god tro 
för att studien ska få en större tyngd. Genom att studiefenomenet lyfts upp och 
diskuterats ingående med respondenterna så har de förhoppningsvis fått en ökad 
förståelse för vad som påverkar dem vid ett köpbeslut. Det har också väckts en slags 
nyfikenhet kring nya tekniska produkter som i längden kanske kommer att påverka 
köpbeslutet i positiv mening.  
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4.0	  Empiri	  
 
I empirikapitlet har intervjuer samt observationer sammanställts utifrån de teman som är 
härledda från teorin. Respondentnummer återfinns i bilaga 3.   
 
4.1 Icke produktrelaterade aspekter 

 
4.1.1 Erfarenhet  

 
Två av respondenterna, respondent 9 och 11, använder och äger surfplattor medan 
resterande angav att de sett surfplattor i användning innan. Alla angav surfplattan som en 
förhållandevis vanlig produkt då de kommit i kontakt med produkten genom att någon i 
deras vänskaps eller familjekrets äger en surfplatta. Alla respondenter äger emellertid en 
mobiltelefon men enbart tre äger en smartphone (respondent 1, 2 och 7).  Respondent 7 
och 11 äger även datorer.  
 
De som ägde en surfplatta eller en smartphone angav att surfplattor och smartphones 
uppfattades som liknande produkter med skillnaden att en smartphone är till för att ringa 
med. Detta innebar att de inte gärna vill köpa båda dessa produkter utan väljer en av dem. 
De som hade en smartphone, ville inte ha surfplatta och vice versa. De som varken hade 
en smartphone eller en surfplatta påpekade att de hellre kunde tänka sig att köpa en 
surfplatta eftersom att de redan hade en mobiltelefon att ringa med.  
 
De som inte använt surfplattor innan visste inte vilket behov de kan fylla och vad de kan 
användas till. När vi frågade vad de trodde att produkten kan användas till refererade de 
till bekanta som använt den till att lösa korsord, söka information eller köpa och sälja 
varor på webbsidan ”blocket.se”. Respondent 3 och 4 hade exempelvis fått uppfattningen 
om att surfplattan används mer som en leksak än för att utföra arbete eller andra behov 
som inte är fritidsrelaterat. De angav även att de kände sig osäkra till att använda ny 
teknologi då de var rädda för att ha sönder något med produkten på grund av 
felanvändning. 
 
Det framkom även att de kände sig lite utanför eftersom att allt kretsar så pass mycket 
kring teknik och att samhället i någon mening tvingar dem till att använda tekniken. 
Elektroniska buss/tågbiljetter och betalning av räkningar via nätet var exempel som 
angavs.  
”Det var bättre förr” var återkommande begrepp som framkom under intervjuerna 
samtidigt som de talade mycket om det förflutna och hur deras verklighet såg ut då.  
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De som äger en surfplatta använder den till informationssökning, skicka e-mail och spela 
spel. Ingen av dem kommunicerar via sociala medier såsom Facebook eftersom att de 
inte känner något behov av att exponera sig och dela information till andra som kan 
äventyra deras integritet.  

 
4.1.2 Personlighet  

 
Respondenterna lyfter genomgående fram begreppet ”intresse” och anger att intresset och 
viljan att lära sig är avgörande vid ett köpbeslut vid en ny teknisk produkt. Respondent 7 
som äger både en dator och en smartphone och som angav att nästa köp kommer att bli 
en surfplatta menar emellertid på att det går att lära sig hur denna typ av produkt fungerar 
och kan användas efter att ett köp ägt rum. Majoriteten av respondenter menar dock på 
att vetskapen och tryggheten att de kommer klara av att använda och förstå sig på 
produkten är avgörande för om ett köp kommer att göras eller inte. Alla respondenter, 
även de som inte äger teknisk utrustning i form av datorer, smartphones eller surfplattor 
anger att de inte ser sig själva som personer som inte gärna testar nya saker och som 
håller sig till det bekanta.  
 
4.1.3 Socialt tryck  

 
De som har surfplattor blev introducerade via sin familj. Respondent 9 fick sin surfplatta 
i present från en familjemedlem medan respondent 11 fick möjlighet att köpa en 
surfplatta av sin son eftersom att de hade en över. Resterande har vetskap om att 
produkten existerar genom att de sett vänner eller familj använda produkten. Ingen av 
respondenterna angav att de påverkas av andra sociala influenser såsom reklam, kända 
profiler, kändisar etc. Det framgick att de känner sig skeptiska till reklam. Däremot så 
används familj och vänner ofta som informationsspridare då de kan tipsa om produkter 
och varumärken. Att andra i deras omgivning använder surfplattan skapar även en slags 
nyfikenhet. Ingen av respondenterna angav att social status eller prestige har någon 
påverkan på deras köpbeslut. Däremot angav de att de ändå var måna om att hänga med i 
utvecklingen för att inte känna sig utanför då mycket idag kretsar kring teknik. Det 
framgick även att när andra i deras egen ålder använder sig av surfplattor så skapas ett 
extra intresse eftersom att det framgår att det inte behöver vara så svårt att lära sig som de 
tidigare trott och att de kanske också har ett behov eftersom att de är i samma ålder, har 
liknande intressen osv.  
 
Det framgick även att det sociala trycket kunde ha en negativ påverkan på köpbeslutet.  
Den yngre generationen, respondenternas barnbarn framförallt, uppgavs spendera 
alldeles för mycket tid vid teknisk utrustning såsom smartphones och surfplattor. Detta 
medför, enligt respondenterna, att de avskärmar sig från verkligheten och ”det som 
händer här och nu”.  
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4.2 Produktrelaterade aspekter 
 

4.2.1 Användarvänlighet 
 
Respondenterna anger att kvalitet är väldigt viktigt. Produkten måste vara hållbar och 
fungera som tänkt. Funktionerna och egenskaperna hos produkten skall möta det behov 
som de har samtidigt som de inte får vara överflödiga. Respondent 12 anger exempelvis 
att ju fler funktioner som produkten innehar, desto svårare blir det att förstå och använda 
produkten.  
 
Vidare definierar respondenterna komplexitet i form av hur svår en produkt är att 
använda. Det framgick att tekniska produkter var mer komplexa än andra produkter i den 
mening att det kräver mer tid och lärande från användaren. Just det faktum att den 
behöver användas efter ett köp gör att den skiljer sig från många andra produkter som 
bara kan köpas utan vidare eftertanke och användning efteråt. Det framgick specifikt att 
de som inte hade mycket erfarenhet av denna typ av tekniska produkter anser att de är 
nya och obekanta innovationer och därav ännu mer komplexa. 
 
Alla respondenter var eniga om att användarvänlighet är viktigt vid köpbeslut av tekniska 
produkter såsom surfplattor. De som tidigare använt datorer upplever inte surfplattan som 
svår att använda, tvärtom ger surfplattan upphov till snabbare respons och enklare 
navigering än en dator. Det framgick dock att de inte använder applikationerna på 
surfplattan på grund av att de inte vet vad de syftar till. De vet inte heller hur de skall 
installeras. Istället tillämpar de webbläsaren för att ansluta sig till internet. De som inte 
använder datorer men har en surfplatta anger att produkten är svår att förstå sig på och att 
navigera sig fram på. De som inte äger eller själva har använt en surfplatta framhåller att 
användarvänlighet och enkelhet är väldigt viktigt vid ett köpbeslut, speciellt på grund av 
deras ålder och att deras minne inte fungerar lika bra som vid yngre dagar.  
 
Design i termer av hur pass visuellt tilltalande den är, exempelvis färg, form och material 
spelar mindre roll för respondenterna. Det är viktigare att den är fungerar, är lätt att 
använda och fyller ett behov. 
För de som varken har en smartphone eller en surfplatta framgick det däremot att storlek 
och vikt påverkar varför de hellre köper en surfplatta framför en smartphone eller en 
dator. Surfplattan är mindre och lättare än en dator vilket gör den mer portabel. Det 
framgår även att den är enklare att skriva på än en smartphone och att det är lättare att se 
innehållet på grund av den passande storleken.  

 
4.2.2 Varumärke 
Det visade sig att majoriteten av respondenter inte hade insyn i vad det existerar för 
varumärken inom denna typ av teknologi. De angav dock att ett känt varumärke 
associeras med kvalitet och trygghet. Något som för dem är väldigt viktigt eftersom att de 
köper produkter för att de ska kunna användas länge. Därför måste de även vara hållbara 
och ha en lång livslängd.  
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De anger ett känt varumärke som ett märke de blivit medvetna om genom användning 
själva eller som de kommit i kontakt med på andra sätt, det vill säga genom reklam, 
vänner eller familj. Ett dåligt varumärke är ett varumärke som de inte är medvetna om 
och som ofta befinner sig i den lägsta priskategorin, ”skräp”. 
 
De som haft erfarenhet av ett specifikt varumärke innan väljer att köpa samma märke 
även vid nästa köp, det vill säga om de haft en bra upplevelse av märket. Respondent 1 
och 7 som äger en smartphone med märket ”Apple” angav exempelvis att de vid framtida 
köp kommer att fortsätta köpa just det varumärket. Respondent 10 som varken äger en 
surfplatta eller en smartphone anger att han, vid köp av en surfplatta, skulle välja märket 
”Samsung” eftersom att han använt andra tekniska produkter med det märket, inklusive 
den nuvarande tv:n.  
 
4.2.3 Pris 
Alla respondenter var eniga om att priset hade mindre betydelse vid köpbeslut av 
tekniska produkter såsom surfplattor. Det framkom att kvalitet var mycket viktigare än 
ett lågt pris. Kvalitet definierades som funktionell och hållbar. Det framkom även att ett 
anmärkningsvärt billigare pris jämfört med andra produkter inom samma kategori 
uppfattades som produkter av sämre kvalitet än de som kostar lite mer. De angav att de 
har en prisram för vad de kan tänka sig betala. Däremot var det ingen av respondenterna 
som hade en uppfattning om vad som är ett rimligt pris för en surfplatta eftersom de inte 
är insatta i priser avseende just den produkten.  
 
4.2.4 Service och support 
Alla respondenter anger service och support som en viktig aspekt vid ett köpbeslut. Det 
framgick att service utger en slags trygghet för dem som konsumenter. Vet de att de får 
hjälp om något inte fungerar, behöver installeras, lagas eller liknande efter köpet så 
skapas ett annat slags förtroende. Respondent 1 angav exempelvis att han fick service 
från butiken efter sitt köp av en smartphone. De hjälpte till att flytta innehållet från hans 
gamla mobiltelefon till den nya. Vad gäller typ av service så föredrog majoriteten av 
respondenterna en personlig service, antingen att de kommer hem till respondenterna 
eller att respondenterna åker till butiken. Det framgick dock att närheten till butikerna 
spelar roll eftersom att det ger en mer personlig känsla. När problemet inte är alltför 
komplext och då det behöver lösas snabbt, föredrar respondenterna emellertid 
telefonsupport. Ingen angav support via webben som ett alternativ. Hur lång tid servicen 
bör ta beror på situationen och problemets magnitud. Däremot så är det en stor fördel om 
supporten finns tillgänglig när de kräver hjälp.  
 
Det framkom däremot en viss oro för att det skulle ta lång tid att lära in och förstå sig på 
surfplattan på grund av deras ålder och då minnet inte är helt intakt. Därför angavs att 
support i form av en utbildning som en stor fördel vid ett köpbeslut. ”Det är en 
nödvändighet”, angav exempelvis respondent 5 och 6.  
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Respondenterna är eniga om att det inte enbart räcker med en förklaring i butiken hur en 
surfplatta ska användas. Det krävs en utbildning för att de ska kunna dra nytta av 
produkten. Respondent 9 angav att kursen som hon gick för att lära sig hur en surfplatta 
används var nödvändig för att hon skulle kunna använda och förstå produkten hemma. 
 
4.3 Observationer  

 
Det vi kunde observera var att majoriteten av respondenterna verkade vara lite osäkra på 
om de verkligen skulle kunna bidra till studien eftersom att de inte har så mycket 
kunskap inom området ”ny teknologi”. Attityden gällande dem som inte äger en 
surfplatta eller andra liknande produkter såsom datorer eller smartphones var från en 
början inte särskilt positiv. ”Jag är för gammal för den här typen av teknik” var en 
återkommande fras som framkom, speciellt i början av intervjuerna. Så fort vi visade 
surfplattan blev de dock en aning nyfikna. Under samtalets gång började de ställa många 
frågor relaterat till surfplattan. Vad den kan användas till och vilka funktioner som finns. 
Under alla intervjuer förutom två ställdes sådana frågor där vi även demonstrerade en del 
funktioner såsom fotofunktionen, miniräknare, navigeringsfunktionen osv. Respondent 9 
och 11 som redan ägde en surfplatta frågade även om vi kunde hjälpa dem med problem 
som de stött på vid användningen av den.  
 
Då vi kom till temat ”Personlighet” och förklarat de tre personlighetstyperna som 
individer kan delas in i relaterat till hur pass mottagliga de är för ny teknologi, var det 
ingen som svarade att de var i den senaste kategorin som avser individer som är sist med 
att adoptera nya produkter. Det vi märkte under intervjuernas gång var dock att deras 
svar och situation tydde på annat. Majoriteten av respondenterna äger inte en surfplatta, 
dator eller smartphone, de angav att de inte hade något intresse eller behov av en sådan 
produkt och att de var för gamla för att lära sig använda produkten. Ändå såg de inte sig 
själva som de individer vars mottaglighet för ny teknologi är förhållandevis svag. 
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5.0	  Analys	  
 

I analyskapitlet analyseras teori varvat med empiri för att tydliggöra de kopplingar vi 
har kunnat utläsa. Modellen nedan är en modifikation av den teoretiska konceptuella 
modellen och fungerar som en sammanfattning på de mönster som framkommit via både 
teori och empiri. De röda kopplingarna visar på hur okunskap kan kopplas till flera 
aspekter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Modifierad konceptuell modell   Källa: Egen figur 
 
5.1 Självbild 
 
Det framkom via intervjuerna att intresse är en viktig beståndsdel för att ett köpbeslut ska 
kunna tas. De som inte är intresserade av teknik och IT såg inte heller någon anledning 
till att köpa dessa produkter. Enligt Rogers (2003) så är sena upptagare av nya 
innovationer bland annat mer dogmatiska, har mindre behov av att exponera sig samt 
kommunicera via virtuella medier, engagerar sig inte så mycket vad gäller 
informationssökande innan ett köpbeslut, de är mindre riskbenägna samt har liten 
erfarenhet och kunskap angående nyutvecklade innovationer. Efter sammanställningen av 
det insamlade materialet från intervjuerna framkom att alla dessa kriterier stämmer in på 
respondenterna. De exponerar sig inte på sociala medier på grund av integritets och 
säkerhetsskäl och de vågar inte ta risker då det finns en rädsla för att göra fel och förstöra 
produkten. De har även generellt sätt lite erfarenhet och kunskap angående ny 
informationsteknologi.  
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Respondenterna ser dock inte sig själva som en av de senare upptagarna av nya tekniska 
innovationer. Genom de observationer som gjordes framgick att respondenterna har en 
annan självbild än vad som uppfattades av oss forskare utifrån deras svar och hur deras 
nuvarande situation ser ut. Det som även observerades var även ett beteende som tydde 
på en nyfikenhet angående produkten vilket enligt Colborne (2010) representerar 
konsumenter som är mer villiga att anamma ny teknologi.  
 
5.2 Produktens syfte och användningsområde  

 
Vid intervjuerna framkom det att majoriteten av respondenterna har liten kunskap av 
surfplattan och vad den kan användas till. Rogers (2003) menar på att erfarenhet av 
produkter kan påverka konsumentens köpbeslut både i positiv och negativ mening. 
Individer utgår från vad de sedan innan kan och vet vilket innebär att tidigare erfarenhet 
av produkter ligger till grund för hur nya innovationer ska uppfattas och betyda. Hög 
okunskap innebär enligt Kardes, Cline och Kronley (2011) att konsumenter uppfattar 
produkter annorlunda vilket kan forma en viss attityd gentemot produkten. 
Respondenterna angav att de kan känna sig lite utanför eftersom att mycket kretsar kring 
teknik och att de tvingas till att lära sig tekniken vare sig de vill eller inte. De bildar sig 
därför en egen uppfattning kring produkterna vilket kan skapa en negativ attityd 
gentemot all ny teknologi som utvecklas. Detta även fast de inte har någon erfarenhet av 
specifika produkter.  
 
Reisenwitz m.fl. (2007) förklarar att nostalgi kan vara kopplat till negativa attityder. 
Individer flyr från nutidens problem och utmaningar genom att kognitivt återvända till 
gamla bra tider. ”Det var bättre förr” var ett återkommande begrepp under intervjuerna 
som tyder på nostalgi. De talade mycket om det förflutna i en positiv mening och nutiden 
med en mer skeptisk klang. Palfrey och Gasser (2008) menar på att många äldre känner 
en rädsla för det okända. Detta kan tyda på att respondenterna faktisk är fast i det 
förflutna på grund av att utvecklingen går så pass fort att de inte hänger med. Enligt 
Colborne (2010) använder sena upptagare av nya innovationer produkter för dess syfte 
och ingenting annat. Detta stämmer överens med vad respondenterna angav eftersom att 
de anser att smartphones och surfplattor är liknande produkter men att det ändå finns en 
betydande skillnad, att smartphones är mobiltelefoner med syftet att kunna ringa med.  
Surfplattor används inte till det syftet varav användningsområdena som uppgavs skiljde 
sig avsevärt, från leksak till en ändamålsenlig produkt som utger en direkt nytta. Det 
framkom att de som redan hade vanliga mobiltelefoner hellre kan tänka sig att köpa en 
surfplatta än en smartphone. Detta eftersom att deras mobiltelefoner fungerar bra och 
används till just syftet att kunna ringa med den.  
 
Det framkom även att de som äger en surfplatta i dagsläget inte har särskilt mycket 
kunskap om applikationerna i surfplattan, vad de syftar till och hur de ska installeras. 
Detta kan återigen tyda på okunskap då syftet med surfplattan kretsar mycket kring 
applikationerna och den ökade användarvänligheten som de ger upphov till. 
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Respondenterna menar vidare på att förutom att produkten bör ha ett specifikt syfte så 
måste den också fylla ett specifikt behov. De köper ingenting som de inte känner att de är 
i behov av. Enligt Rogers (2003) är behov tätt sammankopplat med tidigare erfarenheter 
och kunskap om produkten. Konsumenter vet ibland inte vad de är i behov av förrän de 
får uppleva de fördelar som produkter kan ge upphov till. Detta resonemang stärks 
dessutom då produkter upplevs som helt nya innovationer vilket de verkar göra för det 
äldre segmentet.  
 
5.3 Influenser från den sociala omgivningen  

 
Eftersom att konsumenter ofta inte själva är medvetna om sina behov förrän de blir 
medvetna om produkten, dess användningsområde och vilket värde den utger så ställer 
det enligt Peter och Olson (2008) ett betydligt högre informationskrav, speciellt vid nya 
produktinnovationer då information som vanligtvis inhämtas av konsumenterna själva 
måste komma från andra håll, exempelvis genom effektiv marknadskommunikation. Det 
framkom under intervjuerna att informationen avseende produkterna inte kommunicerats 
ut på ett förståeligt sätt annat än genom influenser från den sociala omgivningen. På så 
sätt kommer därför vetskap om ny teknologi främst från familj, alltså den yngre 
generationen som introducerar de äldre för produkterna. Detta kan bero på att det yngre 
segmentet i större grad använder sig av dessa typer av produkter. Vänner och familj är 
enligt Solomon m.fl. (2010) exempel på referensgrupper i informell skepnad som kan 
påverka konsumenter på olika sätt. De kan exempelvis påverka genom 
informationsspridning angående specifika produkter eller varumärken och genom att 
konsumenten tar till sig andra individers preferenser. Det kan även vara så att 
konsumenten observerar andra i omgivningen och sedan försöker efterlikna dem. 
Respondenterna menar på att vänner och familj hjälper dem genom att tipsa om olika 
produkter och varumärken.  
 
Det framgick även att en slags nyfikenhet skapas genom att andra i deras omgivning 
tillämpar surfplattan men det handlar inte om att de försöker efterlikna andra individer. 
De använder alltså omgivningen för att dels medvetet hämta information men de verkar 
även påverkas omedvetet genom observation av andra som använder produkten. Ju fler 
som använder den, desto större medvetenhet och nyfikenhet skapas hos dem.  

 
Rogers (2003) framhåller att önskan att tillfredsställa andra har ett inflytande på 
konsumenten och Solomon (2010) menar att konsumenten kan vilja uppnå en viss social 
status för att finna uppskattning hos andra genom att vara en av de första förvärvarna av 
nya produkter. Det kan också vara så att köp sker på grund av att konsumenterna vill 
passa in på det sätt de önskar. Respondenterna menar på att de inte köper produkter 
enbart på grund av att det är trendigt och för att de vill vara först med att förvärva nya 
produkter för att uppnå en viss status. Behovet står i centrum varav användbarhet och 
kvalitet blir viktigare. Kardes, Cline och Kronley (2011) framhåller att individer tenderar 
att söka sig till andra som är likasinnade.  
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Detta för att de inte vill sticka ut alltför mycket från mängden. Även fast respondenterna 
anger att de inte strävar efter att efterlikna andra eller uppnå en viss social status så 
verkar det ändå som att de, likt Kardes, Cline och Kronley (2011) menar, influeras och 
anpassar sig en aning efter vad som är normalt inom gruppnormen. Detta eftersom att de 
anger att när vänner i deras egen ålder tillämpar surfplattor, så blir det på något sätt mer 
accepterat och inte lika distanserat som innan.  
 
Kardes, Cline och Cronley (2011) förklarar att sociala influenser inte alltid behöver leda 
till positiva attityder eller till ett köp. Det kan ibland vara tvärtom vilket brukar benämnas 
som ”social risk”. Respondenterna observerar framförallt den yngre generation, i 
synnerhet sina barnbarn som de anser spenderar alldeles för mycket tid vid teknisk 
utrustning såsom smartphones och surfplattor. Detta upplevs som negativt ur både social 
synpunkt och ur hälsosynpunkt vilket bidrar till att dessa typer av produkter associeras 
med viss betänksamhet.  
 
5.4 Användarvänlighet 
 
 På grund av att tekniska produkter består av en viss grad av komplexitet så krävs det 
enligt Rindova och Petkova (2007) att konsumenter har förkunskap och en specifik 
inlärningsförmåga för att de ska kunna använda produkterna. Detta har framgått att 
respondenterna inte har då de efterlyser att surfplattan bör ha en enklare 
användarvänlighet för att de ska kunna förstå och använda produkten utan att det ska bli 
fel. Detta kan tyda på en okunskap kring produkten då Goldstein och Bove (2011) menar 
på att en surfplatta redan kretsar mycket kring att inneha funktioner som är av enkelhet 
vilket de respondenter med tidigare erfarenhet av dator håller med om då de anser att 
både navigeringen och responsen är bättre vid användning av surfplatta. Däremot så 
framkom att respondenterna oberoende av tidigare erfarenhet ser användarvänlighet som 
en viktig aspekt vid ett köpbeslut av en surfplatta. Detta överensstämmer med Colbornes 
(2011) resonemang då han menar på att tekniska produkter kräver en större grad av 
enkelhet just på grund av komplexiteten. Produkten bör ge omedelbar respons samt inte 
innehålla överflödiga funktioner vilket försvårar navigeringen vilket samstämmer med 
vad respondenterna anger är kritiskt kring användbarheten. Som framgått innan är de 
behovsstyrda och köper enbart produkter som fyller en funktion. De vill inte betala för 
något som de inte anser är av användning varav de enbart eftersöker de funktioner och 
egenskaper hos produkten som är nödvändiga för dem. Detta kan bero på att de annars 
drunknar i information vilket leder till att det blir svårare att navigera sig fram till det 
som faktiskt är av värde för dem. Det framgår vidare att användarvänligheten även 
eftersöks mycket på grund av deras ålder, att de har svårt att minnas hur navigeringen 
fungerar och hur vissa funktioner används. Respondenterna menar på att tekniska 
produkter som kan anses vara användarvänliga för andra ändå blir svårare för dem, just 
på grund av deras ålder.   
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Bloch (1995) förklarar att design och hur pass tilltalande produkten är visuellt kan vara 
kopplat till användarvänlighet. Form, färg, storlek, material samt vikt kan ha en positiv 
eller negativ effekt på köpbeslutet beroende på konsumenternas egna preferenser. 
Respondenterna menar på att designen utseende och formmässigt inte har speciellt stor 
betydelse. Däremot vill de inte att produkten ska vara otymplig. De uppgav att storleken 
på surfplattan är en fördel eftersom att den är bärbar, mindre och lättare än en dator. 
Eftersom att den dock är större än en smartphone underlättar det navigeringen då synen 
inte blir ett hinder på samma sätt.  
 
5.5 Kvalitet 
 
Det som framgått av intervjumaterialet är att äldre anser att kvalitet är kopplat till både 
varumärke och pris. Meggerle menar på att kvalitet är ett subjektivt fenomen varav 
begreppet kan tolkas och betyda olika beroende på vem som tillfrågas. Respondenterna 
uttrycker sig tydligt kring att kvalitet är en betydelsefull aspekt i den mening att en 
produkt måste vara hållbar och ha de funktioner som eftersöks.  
 
Kardes, Cline och Cronley (2011) påpekar att eftersom konsumenter vid beslutstagande 
relaterar prisinformation till kvalitet kommer de också att associera specifika varumärken 
till kvalitet beroende på dess pris. Detta överensstämmer med vad respondenterna anger 
då de associerar ett billigt pris och ett okänt varumärke till sämre kvalitet samtidigt som 
ett dyrare pris och ett känt varumärke associeras till bättre kvalitet och en annan slags 
trygghet. Det anmärkningsvärda är emellertid att de inte har en idé om vilket pris som 
anses dyrt eller billigt. Peter och Olson (2008) förklarar att det inte vanligtvis är priset 
som avgör om produkten köps så länge det faller inom den prisram som konsumenten 
känner är acceptabelt och rimligt men i det här fallet så har respondenterna ingen prisram 
alls att förhålla sig till. Detta kan bero på att de inte har tillräckligt med kunskap kring 
dessa typer av produkter. Samma problematik uppstår vad gäller varumärket. De anser att 
ett starkt varumärke kan relateras till kvalitet och trygghet men de hade svårigheter med 
att själva definiera vad ett starkt varumärke innebär. Efter tolkning av materialet kunde 
det emellertid gå att utläsa att ett starkt varumärke kan förklaras som ett märke de är 
medvetna om, vilket de blir genom influenser av den sociala omgivningen samt via 
reklam.  
 
Kardes, Cline och Kronley (2011) framhåller att det finns olika prissegment som 
konsumenter kan befinna sig inom. I ett av segmenten befinner sig konsumenter som vill 
ha både bästa kvalitet och lägsta pris.  Ett av de segmenten handlar om att konsumenter 
värderar bekvämlighet till köp och kvalitet högre än ett billigt pris. Det senare 
samstämmer med vad respondenterna föredrar då de hellre väljer den priskategori som 
upplevs är av bra kvalitet men som inte befinner sig inom den billigaste priskategorin. 
Som sagt är det inte enbart pris relaterat till kvalitet som påverkar respondenternas 
köpbeslut. Varumärket har också en betydande roll, inte minst när det kommer till något 
som Kardes, Cline och Kronley (2011) kallar för varumärkeslojalitet.  
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Det innebär att vid ett köpbeslut kan konsumenten hellre välja ett andra alternativ inom 
det bekanta varumärket än att gå på de faktiska egenskaperna som eftersöks. 
Respondenterna har visat sig vara väldigt lojala till de varumärken de använder sig av om 
de haft bra erfarenheter av dem. Det bekanta skapar en viss trygghet som gör att de väljer 
utifrån varumärket i första hand och efterfrågade egenskaper i andra hand. Colborne 
(2010) menar dock på att det kan vara svårare att få dessa individer att anamma nya 
produktinnovationer eftersom att de hellre håller sig till det som är bekant samt fungerat 
bra. Det gäller enligt East, Wright och Vanhuele (2008) därför att prispositionera sig rätt 
samt skapa positiva associationer samt en medvetenhet om varumärket så att produkten 
inte relateras dålig kvalitet som enligt respondenter alltså består av ett okänt varumärke 
och ett förhållandevis lågt pris. För dem innebär detta negativa konsekvenser i form av 
dålig hållbarhet och prestanda som i sin tur skapar en otrygghet vilket påverkar 
köpbeslutet negativt. Eftersom att respondenterna inte har så mycket kunskap kring ny 
teknologi, såsom surfplattor, så blir kvalitet en ännu viktigare aspekt. Det måste bli rätt 
från början då de köper produkter för sitt syfte och använder dem under en lång 
tidsperiod varför hållbarhet och produktlivslängd blir centrala delar.  

 
5.6 Service och support  

 
Woods och Zemke (1999) förklarar att kundservice har avsevärd betydelse efter att 
produkter köpts.  Enligt respondenterna så utger vetskapen om att det finns tillgänglig 
service och support en slags trygghet som påverkar köpbeslutet positivt. Detta eftersom 
att de vet att hjälp kan fås om något inte fungerar som det ska eller om det finns frågor 
angående produkten. Cusumano, Kahl och Suarez menar på att detta snabbar på 
beslutsprocessen då konsumenten kan samla mod nog att genomföra ett köp.  
 
Woods och Zemke (1999) anger att lokalisering och tillgänglighet av service har stor 
betydelse. Detta menar respondenterna också eftersom att de föredrar att få lättillgänglig 
service i närområdet. Chan m.fl (2010) framhåller att mänsklig interaktion används för 
att bygga upp ett förtroende vilket enligt respondenterna är att föredra eftersom att de kan 
göra sig förstådda istället för att vara en i mängden. Om problemet däremot inte är så 
stort och kan lösas snabbt så fungerar även telefonsupport. Detta resonemang 
samstämmer med det Dennis m.fl. (2008) framhåller då servicens värde beror på hur den 
levereras men också på situationen kunden befinner sig i och vilka förutsättningar denne 
har att ta till sig supporten. Woods och Zemke (1999) framhåller tidsaspekten som viktig 
vid service och anger att den ska vara tillgänglig vid efterfrågan och att problem ska lösas 
utan oklarheter eller fördröjningar. Att servicen kan ta lång tid spelar mindre roll för 
respondenterna men det är desto viktigare att support finns tillgängligt vid den tidpunkt 
då hjälp efterfrågas.  
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Cusumano, Kalh och Suarez (2015) menar på att komplexiteten av produkten, förutom 
krav på användarvänligheten, även ställer ett högre krav på service och support. Något 
som samstämmer med det som Solomon m.fl. (2010) förklarar då de lyfter fram att 
komplexa produkter som är till för att användas på ett eller annat sätt gör anspråk på 
konsumenternas inlärningsförmåga. Speciellt då produkterna ses som obekanta 
innovationer för användarna, anger Rogers (2003). Det framkom via intervjumaterialet 
att det förekommer en viss rädsla av att misslyckas när det gäller inlärning och förstå sig 
på produkten. Något som Palfrey och Gasser (2008) anger som negativt relaterat till 
köpbeslutet vilket kan bero på den komplexitet och förekommandet av flertalet 
funktioner som denna typ av produkt innebär. Respondenterna menar på att de på grund 
av sin ålder har ännu svårare att lära sig hur nya produkter fungerar varför support i form 
av utbildning är nödvändigt och en stor fördel vid köpbeslut av tekniskt komplicerade 
produkter. Detta är något som även Gatto och Sunghee (2008) påpekar som nödvändigt 
eftersom att utbildning bidrar till en trygghet av att de faktiskt kommer att kunna lära sig 
att använda produkten.  
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6.0	  Slutsats	  
 
I slutsatsen besvaras syftet som är: att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas samt 
vilken relevant information som behöver kommuniceras ut för att det äldre segmentet ska 
anamma ny teknologi. 
 
Ett antal aspekter har framkommit som betydande för det äldre segmentet vid ett 
köpbeslut av ny teknologi, men det mesta kretsar kring okunskap av dessa typer av 
produkter. Det har visat sig att äldre upplever tekniska produkter som helt nya 
innovationer. De vet inte vad produkterna syftar till och vilket behov de kan uppfylla. 
Okunskapen kan skapa en felaktig bild angående produkterna och bidra till det som 
Kardes, Cline och Cronley (2011) benämner som ”social risk” vilket betyder att den 
sociala omgivningen ger upphov till influenser som bidrar till negativa attityder. Detta 
innebär att ett högre informationskrav ställs på företag som vill sälja produkterna.  
 
För det första så måste det skapas en förståelse kring målgruppens självbild. Den 
stereotypiska bild som har skapats berörande äldre stämmer inte alltid överens med 
verkligheten och hur de uppfattar sig själva och det är ju detta som i själva verket är av 
betydelse för att de komma fram till ett köpbeslut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1 Informationsmodell    Källa: Egen figur  
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Det har vidare framgått att äldre hellre köper produkter utefter vad de anser är av hög 
kvalitet vilket är då priset inte befinner sig långt under det dyraste alternativet på 
marknaden och då varumärket är känt. Eftersom att den sociala omgivningen har visat sig 
ha stor inverkan på äldres köpbeslut krävs att det skapas en medvetenhet även hos dem, 
framförallt hos den yngre generationen såsom barn och barnbarn som vanligtvis 
introducerar ny teknologi för det äldre segmentet. Att skapa ett starkt varumärke fordrar 
dels att en medvetenhet skapas men det kräver även en rimlig prispositionering och att 
tydlig samt relevant information kommuniceras ut via lämpliga medier till både det äldre 
och det yngre segmentet. Det krävs därav information avseende 
 

• Vad produkten i första hand syftar till 
•  Att den är användarvänlig och varför den är det 
•  Att det finns support och utbildning tillgängligt så att de kan känna sig trygga i 

att lära sig och förstå produkten 
 

För det här segmentet handlar det om att sprida relevant produktinformation så att de 
vågar ta ett köpbeslut. Enligt Solomon m.fl. (2010) är den ”Den gråa marknaden” trots 
allt en del av befolkningen att räkna med, vilket kan bekräftas genom att nyfikenheten 
finns där, det gäller bara att skapa en medvetenhet och fylla kunskapsgapet med rätt 
information. Om mer marknadskommunikation riktar sig specifikt mot detta segment och 
om företag promotar produkter som är skräddarsydda för den äldre målgruppen, så 
kommer seniorerna känna sig sedda och framförallt mer trygga med att köpa samt 
använda sig av ny teknologi.  
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7.0	  Reflektion	  och	  framtida	  forskning	  	  

 
I detta kapitel beskrivs våra reflektioner kring studien samt rekommendationer till 
framtida forskning rörande studiefenomenet. 
 
Det har varit otroligt lärorikt att forska kring äldres köpbeteende rörande ny teknologi, 
speciellt eftersom att segmentet är så pass stort samtidigt som det ändå inte verkar ha 
gjorts några större ansträngningar för att samla in information och förstå segmentet. Det 
vill säga vad just dem har för behov, vad som är viktigt för dem vid ett köpbeslut och hur 
de uppfattar sig själva. Hela studieprocessen har varit väldigt krävande då oändliga 
diskussioner har förts och då skrivandet har tagit sin tid. Det mest intressanta för oss har 
dock varit då vi genomförde intervjuerna och faktiskt fick lyssna på och observera de 
äldre. Det vi även reagerade på var exempelvis deras inställning till pris då vi sedan 
innan hade en uppfattning om att äldre är relativt priskänsliga och inte vill köpa alltför 
dyra produkter. Det visade sig dock att så inte är fallet då lågt pris och dessutom ett okänt 
varumärke associeras med ”skräp”.  
 
Det överraskade oss även att de flesta är mer öppna för att ta till sig nya innovationer än 
vad vi trott från början, även fast de inte vill erkänna det själva eller alltid säger det rakt 
ut. Deras beteende tyder däremot på annat, på ett intresse och en nyfikenhet som ändå 
finns där. Det krävs bara en extra push för att de ska kunna finna det självförtroende som 
krävs för att anamma ny teknologi. Det krävs även att samhället visar att det äldre 
segmentet är viktigt och att de inte är bortglömda.  
 
Om vi ska vara lite kritiska vad gäller urvalet så är vi medvetna om att denna grupp äldre 
som vi intervjuat inte kan representera hela Sveriges befolkning. Det var dock inte det 
som var meningen med denna kvalitativa studie. Medelåldern på respondenterna är en 
aning äldre än vad vi tänkt oss och eftersom de alla kommer från Laholm vilket är ett litet 
samhälle så kan man tänka sig att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi intervjuat 
yngre seniorer bosatta i en storstad. Fördelen är emellertid att vi fått möjlighet att 
intervjua de äldre som antagligen ligger i den grupp seniorer som är minst mottagliga 
gentemot ny teknologi varav påverkande aspekter vid köpbeslut blivit väldigt tydliga. 
Det blir intressant att se om andra undersökningar får fram liknande resultat som kan 
placeras in i den gruppen seniorer.  
 
Genom bidraget med den här studien kan framtida forskare ta avstamp från våra 
slutsatser kring vad äldre anser är essentiellt vid ett köpbeslut av ny teknologi.  
Det krävs dock vidare forskning kring mer specifika behov som de har gällande olika 
typer av tekniska produkter.  
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En surfplatta kan användas till mycket men om information inhämtas kring generella 
behov och intressen som det äldre segmentet har, så går det att produktutveckla samt 
kommunicera ut information utefter just deras preferenser.  
Eftersom att denna kvalitativa studie inte heller är överförbar på samma sätt som en 
studie med ett större urval, rekommenderas framtida forskare att utgå från de slutsatser vi 
kommit fram till för att testa överförbarheten av resultatet. Detta kan förslagsvis göras 
genom en enkätundersökning.  
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9.0	  Bilagor	  	  
 
9.1 Operationalisering 
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9.2 Intervjuguide  
 
Detta är en guide som vi under studien har utgått från för att på bästa sätt lyfta frågor 
kring olika teman. Något som är viktigt att veta är att vi inte alltid ställde alla frågor och 
inte alltid på det sättet som de är skrivna. En anledning till detta är för att vid en semi-
strukturerad intervju, som är vårt val av metod för insamling av empiri tillåter en stor 
flexibilitet. Denna flexibilitet har vi tagit till oss för att under intervjutillfällena skapa en 
mer öppen diskussion och ge respondenterna utrymme för att tala fritt. Genom att vi har 
haft en intervjuguide har vi försökt eliminera riskerna med att viktiga teman eller frågor 
inte skulle ha blivit besvarade eller förda för diskussion. Nedanför beskrivs fyra 
inledande steg som tillämpats under intervjutillfällena.  
 
1) Presentera oss, förklara det som ska undersökas under intervjun och varför studien 

görs. Betona att intervjuerna är anonyma om de så vill och att all information 
kommer att behandlas etiskt. 
Studien syftar till att få en förståelse kring seniorers köpbeslut vad gäller ny 
teknologi. Vilka aspekter är det som påverkar att de beslutar sig för att köpa eller inte 
köpa en surfplatta? 

 
2) Fråga om respondentens ålder och om de kan ge en kort beskrivning av deras 

bakgrund.  (Inledande samtal – bekväma med att föra en tvåvägskommunikation) 
 
3) Förklara vad vi menar med ny teknologi (exempel, datorer, smartphones, surfplattor, 

internet). 
 
4) Förklara att det finns påverkande aspekter, både produktrelaterade aspekter och icke 

produktrelaterade. 
 

 
Inledande fråga: 
Vad är ert första intryck av den här surfplattan? 
Kan ni beskriva vad ni anser att en surfplatta syftar till? Vad utger den för värde? Vad 
kan man göra med en surfplatta? Vilket behov fyller den? 

 
Teman 

 
Icke produktrelaterade 

 
Erfarenhet 
 

• Har ni någon erfarenhet av surfplattor? Om inte, har ni någon erfarenhet av 
liknande produkter såsom datorer eller smartphones? Berätta om dessa. 
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• Varför har ni ingen erfarenhet av produkten? Behov, ovilja? 
• Hur fick ni erfarenhet av produkten? Vänner/familj/reklam? Hur ser 

informationsspridningen ut? 
• Vad angående produkten har ni kunskap/erfarenhet av- 

Produktattribut/användning/värdet? 
• Anser ni att ni känner mycket nostalgi? Vad fanns det för produkter/metoder förr 

som hade liknande syfte? (exempelvis informationssökning, social 
kommunikation) Anser ni att dessa produkter är bättre eller sämre? Varför? 

 
Personlighet 
 

• Tror ni att ens personlighet påverkar hur man tar till sig ny teknologi hur villig 
man är att köpa nya produkter? 

• Vad har ni för utbildningsnivå? Hur kommunicerar ni med andra i er omgivning? 
Hur viktigt är social interaktion för er? Hur nyfikna är ni avseende nya produkter 
som kommer ut på marknaden? Söker ni mycket information innan ni tar ett 
köpbeslut? Är ni risktagande? 

• Förklara de tre olika personligheterna som teorin beskriver (Villiga upptagare, 
experter, mainstreamers) för att de ska få en förkunskap om de personligheter vi 
ser på i denna undersökning. 

• Vilken personlighet anser ni själva att ni är när det kommer till att ta till sig nya 
innovationer och nyutkomna produkter? 

• Varför anser ni att ni har den ”personligheten”? 

 
Socialt tryck 
 

• Påverkas ni utav er omgivning vid köp av en produkt? 
• Vad i er omgivning påverkar er? 
• Påverkar vänner och familj er angående val av produkt och köp av produkt? 

(exempelvis att ni vill tillfredsställa, efterlikna andra i er krets, social status – 
socialt accepterat?) 

• Berättar era bekanta och på sätt ger er information om produkter och tips om vad 
som anses som en bra produkt eller dålig produkt? 

• Har kändisars, andra profiler samt reklam någon påverkan på er angående ert 
köpbeslut? Motivera. 

• Kan omgivningen ibland påverka köpbeslutet negativt? På vilket sätt? 
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Produktrelaterade 
 
 
Användarvänlighet 
 

• Vilka slags produktegenskaper påverkar ert köpbeslut vad gäller surfplattor? 
Vilka egenskaper är viktiga för er vid ett köpbeslut? 

• Hur påverkar design er vid köpbeslut? Exempelvis utseende, vikt, färg, storlek? 
• Hur påverkar produktens användarvänlighet er? Snabb respons/enkel navigering? 
• Anser ni att tekniska produkter (ex surfplattor) är svåra att förstå och använda? 

Motivera. 
• Hur påverkar produktkomplexiteten er? Användarinvolvering osv. Är tid en 

viktig faktor? 
• Är ålder och hälsa en aspekt som påverkar vid användningen av en produkt? 
• Anser ni att en förhindrad förmåga kan göra att ert behov och vilja att köpa en 

produkt påverkas? Motivera. 
• Vad är det som gör att man tvekar på sin kapacitet att använda ny teknologi, i 

detta fall en surfplatta? 
 
Varumärke 
 

• Hur påverkat ett varumärke dig när det kommer till köpbeslut? 
• Har varumärke någon betydelse för er? 
• Hur medvetna är ni om olika varumärken? Hur lätt har ni att känna igen olika 

varumärken? 
• Vad är det som gör att ni blir medvetna om ett varumärke? 
• Vad anser ni är ett starkt varumärke? 
• Vad väcker ”Apples” varumärke för reaktioner? Vad associerar ni varumärket 

med? 
• Vad väcker ”Samsungs” varumärke för reaktioner? Vad associerar ni varumärket 

med? 
 
 
Pris 
 

• Har pris någon betydelse vid beslut av köp av en produkt? Varför/varför inte? Hur 
stor betydelse? 

• Hur vet ni vilket pris som kan anses som lämpligt av en produkt? 
• Vad är viktigast, billigt, bekvämt, varumärke/kvalitet viktigare än pris? 
• Har ni som konsument en prisram som ni håller er inom? 
• Görs det några prisjämförelser eller informationssökning om priser för att skapa 

sig en uppfattning innan köp? 
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Service/ Support 
 

• Vad är service och support för er? 
• Hur viktigt är aspekten service och support vid ett köpbeslut av en produkt? Om 

inte varför är det så? Om Ja varför är det så? 
• Hur påverkar service och support ert förtroende till en produkt? 
• Hur påverkar service och support era känslor inför en produkt och att göra ett 

köp? (trygghet, minskad rädsla) 
• Vad är det för service som ni efterfrågar för att det ska ha betydelse för 

köpbeslut? (Krävs exempelvis support i form av utbildning?) 
 
 
Avslutande fråga 
Finns fler faktorer som ni anser påverkar köpbeslutet för er del? 
 
 
 
9.3 Respondenter 

Respondentnummer Kön Ålder 
1 Man 79 
2 Kvinna 82 
3 Man 85 
4 Kvinna 83 
5 Man 77 
6 Kvinna 77 
7 Kvinna 67 
8 Man 70 
9 Kvinna 80 
10 Man 75 
11 Kvinna 75 
12 Man 79 
13 Kvinna 69 


