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Sammanfattning 

Bredbandsmarknaden idag är en expanderande sektor. Fler och fler bredbandsoperatörer 

dyker upp på den svenska marknaden för att möta den växande efterfrågan. Samtidigt har det 

stora utbudet av bredbandsoperatörer gjort det svårare för konsumenten att välja bredband. 

Det finns flera faktorer som är avgörande när konsumenten väl har bestämt sig för att göra en 

beställning. Faktorer som pris, hastighet, tillgänglighet samt support/service kan vara 

skillnaden mellan att en konsument väljer en operatör före en annan. Vårt syfte med denna 

kandidatuppsats är att undersöka i vilken grad dessa faktorer påverkar konsumentens val av 

bredbandsleverantör. 

 

För att kunna skapa oss en bild om detta, har vi utfört en kvalitativ studie med hjälp av 

intervjuer. Resultatet av denna studie visar graden av betydelse på dessa faktorer, samt att det 

finns en ytterligare faktor som påverkar kundernas val, nämligen betydelsen av word of 

mouth. Av de faktorer som togs upp i vår undersökning var det pris och hastighet som hade 

mest betydelse för de intervjuade samt rekommendationer från vänner och bekanta. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Bredband är idag något som är bekant för ett stort antal konsumenter i Sverige och antalet 

hushåll som är uppkopplade har ökat markant de senaste åren. Dock har detta i sin tur lett till 

att efterfrågan idag är större än utbudet och många får därför vänta länge på sitt beställda 

bredband. 

 

Bredband är inte någon speciell teknik i sig, utan anger i stället en uppkoppling till Internet 

med viss (hög) hastighet, och används vardagligt för att beteckna en "snabb", fast 

uppkoppling till Internet. Dvs du är alltid uppkopplad till en fast månadskostnad, så kallad 

Flatrate, till skillnad från uppringt Internet där du debiteras för varje minut du är uppkopplad 

  

De första pilotförsöken att introducera bredband i hemmet genomfördes av Telia under 1995 i 

Farsta men Telia var dock inte ensamma, även andra aktörer genomförde liknande tester. Det 

var dock inte förrän 1999 som bredband på allvar började marknadsföras. Telias ambition 

1996 var att 98 procent av hushållen i Sverige skulle ha tillgång till bredband i hemmet senast 

2004. 

 

Antal hushåll i Sverige som var uppkopplade år 2000 var 20 000, år 2001 hade den siffran 

ökat till 150 000 hushåll och år 2002 hade antalet uppkopplade hushåll ökat till 480 000. I 

september 2004 hade enligt DN 600 000 hushåll i Sverige bredband via telejacket (ADSL), 

knappt 200 000 via fiberteknik och ca 200 000 genom kabelnätet.  

  

Idag finns det ett 50 tal olika aktörer som levererar bredband till hushållen i Sverige, ett fåtal 

större till ett flertal mindre och lokala bolag. Leverantörerna är allt ifrån nationella 

teleoperatörer och TV-bolag till företag som specialiserat sig exklusivt på bredband i hushåll. 

Marknadsledande idag är Telia med 45 procent av marknaden, andra stora aktörer är 

Bredbandsbolaget, UPC, Com hem, Tele2 samt Telenordia privat. 

 

 

 



 

1.2 Problemdiskussion  

Konsumenten kan idag välja ”fritt” bland de olika bredbandsoperatörerna i Sverige, för att 

finna det alternativ som ger honom mest valuta för pengarna, och erbjuder flest tjänster 

alternativt snabbast uppkoppling. 

 

För en vanlig konsument är det idag inte helt lätt att bestämma vilket bredband han ska välja 

när det finns så många bredbandsoperatörer. I sökandet efter ”rätt” bredbandsoperatör ser vi 

ett flertal problem som konsumenten ställs inför.  

 

Ett problem är att konsumenten först måste ta reda på om operatören han eller hon är 

intresserad av, kan leverera bredband till sin hemort. Bor konsumenten till exempel i 

Stockholms innerstad är utbudet betydligt mer varierat än om han bor utanför tullarna, eller i 

någon småstad.   

 

Ett annat problem är att man som konsument måste komma fram till vilken hastighet man 

behöver/vill ha och vad man är beredd att betala, eftersom snabbare hastighet innebär högre 

pris. Vilket innebär att man måste komma fram till vad man ska använda sitt bredband till och 

vilken hastighet som är tillräcklig. Om konsumenten huvudsakligen kommer använda sitt 

bredband till att surfa på Internet kan denne nöja sig med en lägre hastighet. Vill han ha 

möjlighet att snabbt ladda ner musik eller film kommer han dra nytta av en högre hastighet.  

 

Ett ytterligare problem som uppstår är kostnader och avgifter innan man ens kommit igång att 

surfa på Internet, till exempel kostnad för modem och avgift för installation av bredbandet. 

För att locka till sig så många kunder som möjligt erbjuder de flesta operatörerna därför 

konsumenten någon form av rabatt eller specialerbjudande vid beställning av bredband, till 

exempel erbjuder Tele2 de 2 första månaderna gratis och Telia bjuder på modemet och 

startavgiften1. 

 

                                                 
1 Erbjudanden på telia.se/tele2.se, oktober 2005 



1.3 Problemformulering 

För att få en klar problemformulering är vi beroende av hur tydlig föreställning vi har av det 

vi ska undersöka. När vi väl har belyst vilket område som är intresserant att undersöka, blir 

det betydligt lättare att forma undersökningen och vidareutveckla den. Problemformuleringen 

ska klargöra syftet med undersökningen. Den ska förklara varför vi skriver och vilka frågor 

som ska besvaras genom arbetet. 

 

När det idag finns så många olika aktörer på den svenska bredbandsmarknaden blir det allt 

krångligare för konsumenten att avgöra vilken bredbandsoperatör som bäst uppfyller deras 

behov och önskemål.  

 

Utifrån vår problemdiskussion har ett flertal frågeställningar växt fram som vi funnit 

intressanta, för att få reda på vad det är som bidrar till att en person väljer just en specifik 

leverantör. Är det priset som enbart är den avgörande faktorn eller spelar andra faktorer in 

såsom support, service, uppkopplingshastighet eller tillgänglighet? Hur stor är påverkan från 

andra, t.ex. familj eller vänner och bekanta, när konsumenten väljer operatör? Det är dessa 

huvudsakliga frågor vi vill försöka finna svaren på med hjälp av vår studie. Utöver det är vi 

även nyfikna på att ta reda på vilken kännedom bredbandskunder i Sverige egentligen har om 

sitt bredband. Har de till exempel ”rätt” hastighet eller betalar de onödigt mycket pengar för 

en tjänst de inte helt utnyttjar, när ett bredband med lägre hastighet/kostnad kanske skulle 

passa dem bättre? 

 

1.4 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka vilka kriterier konsumenter har och hur faktorerna pris, hastighet, 

support, service och tillgänglighet styr kundens val av bredbandsoperatör. 

 



1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa vår studie till den svenska marknaden och endast fokusera oss på 

privatkunder. De operatörer vi kommer att rikta in oss på är Telia, Bredbandsbolaget, 

UPC/Chello, Com hem och Tele2. Resterande operatörer kommer vi att i denna studie 

referera till som ”övriga” vilka är mindre operatörer som inte når ut till en stor kundkrets. 

 

1.6 BRANSCH OCH MARKNAD 

Här kommer vi kortfattat att beskriva de bredbandsoperatörer som vi i denna studie valt att 

fokusera på. Vi kommer även att göra en jämförelse av dessa operatörers tjänster i en tabell. 

 

1.6.1 Telia2 

Telia drevs från början av svenska staten som affärsverk och hette då Televerket. Trots att 

Sverige aldrig haft ett lagstadgat monopol på telekommunikationsområdet var Televerket 

under lång tid ensamt på marknaden med att tillhandahålla telefonitjänster. 1994 ombildades 

företaget till aktiebolag och bytte namn till Telia AB. Under mitten av 2000 sålde svenska 

staten 30 procent av aktierna genom ett publikt erbjudande och Teliaaktien noterades på 

Stockholmsbörsen till aktiekursen 85kr per aktie. I december 2002 slogs Telia samman med 

det ledande finska telekommunikationsföretaget Sonera. VD och koncernchef för Telia är 

Anders Igel. 

 

Telia är idag marknadsledande inom fast och mobil telefoni samt Internettjänster och hade 

2004 en nettoomsättning på 40 480 miljoner kronor. Företagets GSM-nät har en täckning på 

närmare 100 procent av Sveriges befolkning och 75 procent av landets yta. Under 2003 ökade 

Telia den geografiska täckningen för bredband (ADSL) vilket har medfört att 78 procent av 

Sveriges hushåll och 86 procent av företagen kan få tillgång till företagets 

bredbandssortiment.  

 

 

                                                 
2 www.telia.se 
 



1.6.2 Tele23 

Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. VD 

och koncernchef för företaget är idag Lars-Johan Jarnheimer som även är VD för 

Tele2Comviq, företagets varumärke för privat mobiltelefoni. Företaget har verksamhet i 25 

länder i Europa och erbjuder i Sverige tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, 

uppringt Internet, bredband, kabel-TV mm. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder 

kronor och uppvisade en vinst på 6,6 miljarder kronor. I Norden uppgick nettoomsättningen 

till 13 775 miljoner kronor. 

 

1.6.4 Bredbandsbolaget4 

1998 startades Bredbandsbolaget som ett projekt inom Internetkonsultföretaget Framfab av 

Jonas Birgersson. Företagets VD och koncernchef är sedan 2002 Peder Ramel, tidigare VD 

för Viasat AB. Sedan maj 2005 ägs företaget av norska Telenor. 

 

Bredbandsbolagets är Sveriges näst största leverantör av bredband och deras verksamhet 

sträcker sig till 71 orter och cirka 2 miljoner hushåll i landet. Företaget erbjuder tjänster inom 

fast telefoni, Internet, digital TV och andra bredbandstjänster. 

 

Idag har Bredbandsbolaget 335 000 kunder och 270 anställda, 2004 hade bolaget en 

nettoomsättning på 1 196 miljoner kronor.  

 

 

1.6.5 Com hem5 

Com hem ägdes länge av Telia och har sedan 80 –talet distribuerat kabel-TV till de svenska 

hushållen. Telia tvingades dock sälja bolaget 1999 i samband med fusionen med Sonera och 

idag ägs Com hem av riskkapitalbolaget EQT.   

 

                                                 
3 www.tele2.se 
 
4 www.bredbandsbolaget.se 
 
5 www.comhem.se 
 



Com hem erbjuder tjänster inom bredband, telefoni och TV. Bolaget har idag 400 anställda 

och 1 400 000 hushåll som kunder, av dessa är 154 000 bredbandskunder. Nettoomsättningen 

för 2004 uppgick till 1 580 miljoner kronor. 

 

1.6.6 UPC6 

Svenska UPC (United Pan-Europe Communications) bildades av Familjebostäder, Svenska 

Bostäder och Stockholmshem och hette då StjärnTV, men 1999 köptes företaget av UPC och 

fick då byta namn. UPC är dotterbolag till Liberty Global har verksamhet i 13 länder. 

 

Svenska UPC erbjuder tjänster inom digital-TV, kabel-TV och Internet genom tjänsten 

Chello. Bolaget är den ledande leverantören av TV- och bredbandstjänster i 

Stockholmsregionen och har för närvarande 296 000 hushåll anslutna till deras fiberoptiska 

nät. 

 

1.6.7 Bredbandsmarknaden i Sverige 

Konkurrensen mellan de olika bredbandsoperatörerna i Sverige har även den ökat kraftigt de 

senaste åren, vilket lett till att det idag finns runt ett femtiotal olika leverantörer av bredband. 

Telia som länge var ensam på marknaden har på de senaste åren fått en mindre dominerande 

ställning. Dock är Telia fortfarande marknadsledande med en marknadsandel på 45 %. I 

februari 2002 såg fördelningen ut på följande sett (Billinger, Lindell, Nykvist, 2002): 

• Telia 45 % 

• Bredbandsbolaget 21 % 

• Övriga7 13 % 

• UPC 9 % 

• Com hem 9 % 

• Tele 2 5 % 

• Telenordia Privat 2 % 

 

Här nedan har vi gjort en tabell över de utvalda operatörernas ADSL-bredband, där vi vill visa 

vad som skiljer dem åt i pris, hastighet, övriga kostnader mm. 
                                                 
6 www.upc.se 
 
7 Ca 45 aktörer, oftast lokalt begränsade 



 

 Uppgifter från Oktober 2005 Telia Tele2 UPC/Chello Com hem Bredbandsbolaget 

Hastigheter (Mbit/s) 0,25 – 24 0,5 - 8 0,128 - 24 0,128 - 8 2,0 -24 

Startavgift 

(bundet/obundet) 0:-/1195:- 0:-/595:- 495:- 0:-/495:- 0:-/495:- 

Modemkostnad 

(bundet/obundet) 0:-/695:- 499:- 0:-/- 0:-/- 0:-/- 

Månadskostnad (kr) 229 – 419 309 - 339 169 - 518 169 -389 299 – 379 

Support (öppettider) kl 8 – 22 kl 7 - 22 kl 8 - 22 kl 8 - 21 kl 8 -20 

Antivirus/brandvägg Ingår 39:-/mån Ingår 64:-/mån Ingår 

 

 

 

1.6.8 Vad är Bredband?8 

Enkelt uttryckt är bredband en fast anslutning till Internet med möjlighet att digitalt överföra 

olika typer av information som bilder, film, musik, radio och telefoni. Till skillnad mot 

uppringt Internet är konsumenten inte beroende av sitt telefonabonnemang för att kunna 

koppla upp sig. Likaså betalar han för bredband en fast månadsavgift (Flatrate), till skillnad 

från uppringt Internet där kunden debiteras för nyttjandetiden. Andra fördelar/skillnader är att 

bredband kan vara upp till flera hundra gånger snabbare än uppringt Internet. En fast 

uppkoppling innebär också att hemtelefonen alltid är tillgänglig även när någon använder 

Internet. 

 

Det finns egentligen ingen entydig definition på vad bredband är och vilken hastighet som 

krävs för ”riktigt” bredband. IT-Kommissionen har dock gett en rekommendation på minst 2 

Mbps (megabit per sekund) Att försöka skapa en entydig definition vore problematiskt med 

tanke på att tekniken hela tiden utvecklas vilket med största sannolikhet skulle medföra att en 

sådan definition snabbt skulle bli inaktuell.  

 

 

Det finns flera olika typer av bredbandsanslutningar på marknaden idag. Några exempel är: 

 

                                                 
8 www.telia.se, www.bredbandsbolaget.se, www.susning.se  



• xDSL (Digital Subscriber Line), den vanligaste och snabbast växande formen av 

bredband idag. Använder det vanliga telefonnätet och kräver att konsumenten har ett 

xDSL-modem och att närliggande telefonstationer är förberedda för tjänsten. Det finns 

olika former av xDSL, till exempel ADSL, ISDN, VDSL. Den vanligaste formen av 

xDSL i Sverige är ADSL.  

• LAN (Local Area Network), geografiskt nätverk som knyter samman närliggande 

datorer i ett lokalt nätverk. Återfinns ofta på företag, skolor mm.  

• Kabel-TV-nät, vissa kabel-TV operatörer erbjuder sina kunder bredband genom 

kabel-TV-nätet. Det behövs då ett kabelmodem från operatören. 

• Mobilt bredband, Redan idag kan mobilkunder surfa med sina mobiler på Internet 

dock med begränsad hastighet, dagens mobilnät är nämligen än så länge inte byggt för 

överföring av stora mängder information men utveckling av tekniken pågår. Inom 

några år kommer dock överföringskapaciteten allt mer bygga på bredband. 

 



2 METOD 

Vår metod ska fungera som en grund för hur vi ska gå tillväga för att angripa och lösa de 

problem vi valt att undersöka. Det som vi främst är intresserade av att ta reda på är vilka de 

avgörande faktorerna är som bidrar till att konsumenten väljer en viss operatör. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi anser att den passar bättre för vår studie. 

Genom att använda oss av denna metod försöker vi finna mönster som kan förklara varför 

konsumenter väljer vissa operatörer framför andra. En kvantitativ metod skulle inte ge oss 

samma svar då den främst riktar in sig på statistiska fakta.  

 

2.1 Undersökningsansats 

För att få svar på våra frågor kommer vi att använda intervjuer. Varför vi har valt att använda 

intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod är grundat på den typ av information som vi 

vill få fram. Eftersom vi inte kan observera konsumenternas tankar och känslor, måste vi 

fråga dem om detta, dvs intervjua dem. Dexter menar att ”Intervjun är att föredra som 

strategi för informationssamling, då detta ger bättre information eller mer information till 

lägre kostnad än andra metoder” (Merriam 1994). Vi har även valt att använda oss av 

intervjuer eftersom det är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information.  

 

Vi har valt att använda oss av djupintervjuer vilket innebär att intervjun blir anpassas mer 

efter respondenten. Hur man avgör vilken typ av intervju man ska använda beror på vilken 

grad av struktur man vill ha. Intervjuer med en fast struktur (likt en enkät), hamnar på ena 

kanten, medan öppna, samtalsliknande intervjuer på den andra. När man gör intervjuer i en 

fallundersökning kan man använda sig av välstrukturerade intervjuer för att samla in vanliga 

data från respondenterna. I de flesta fall är intervjuerna öppnare och mindre strukturerade. 

Detta kräver dock att individuella respondenter ger sin syn om verkligheten på olika sätt. 

Patton skriver att syftet med intervjun inte är att tvinga respondenterna till att hålla med om 

forskarens perspektiv på saker och ting utan komma åt respondentens tankesätt och hur de ser 

på omvärlden (Merriam, 1994). 

 

Genom att använda oss av respondentintervju underlättar vi möjligheten att öka graden av 

komplexiteten i frågorna eftersom vår närvaro kan underlätta för respondenten att förstå 

frågorna i och med att vi kan tydliggöra frågeställningarna. 



 

Vi valde respondentintervjuer eftersom problemet som vi undersökte var komplext samt att vi 

ville få en djupare förståelse av respondentens tankar och värderingar. Genom att ställa mer 

komplexa frågor kunde vi få en djupare bild av deras åsikter samt att oklarheterna som kom 

upp under intervjuns gång kunde klaras på en gång. 

 

 

Under intervjun är det viktigt att intervjuaren antar en mer subjektiv karaktär och fungerar 

mer som en person/individ istället för en objektiv expert i förhållande till den som blir 

intervjuad. Man måste försöka tänka på att inte blanda in egna känslor och upplevelser 

eftersom det markant kan påverka innehållet av frågor och svar och på så sätt även påverka 

resultatet som man är intresserad av att erhålla. 

 

Det finns flera olika former av intervjuer som man kan använda sig utav. Informantintervju 

innebär att vi intervjuar en person som själv står utanför den företeelse vi studerar men som 

har mycket att säga om det. Respondentintervju däremot går helt enkelt ut på att vi intervjuar 

personer som själva är delaktiga i den företeelse vi studerar. Det finns dock en intervjuform 

som inte liknar vare sig respondentintervju eller informantintervju. Det är gruppintervjuer 

som har den stora skillnaden mot de tidigare nämnda, att i stället för en kommunikation 

mellan forskare och individ, uppstår en diskussion mellan olika människor som i ett socialt 

samspel. Panelintervjuer innebär att man med jämna mellanrum intervjuar samma urval av 

människor. På så sätt vill man få fram vilka förändringar i attityder och åsikter som äger rum 

mellan dessa tidpunkter (Holme, Solvang 1997).  

 

Vi kommer att använda oss av respondentintervjuer då vi helt enkelt kommer att intervjua 

personer som har olika bredbandsoperatörer och fråga om deras åsikter och uppfattningar om 

deras bredbandsoperatörer, samt vad det var som avgjorde att de valde just den operatören. 

 

Det huvudsakliga syftet med intervjuer i en kvalitativ studie är att helt enkelt att hitta mönster 

och få fram information. Intervjuer ska göra det enklare för oss att förstå en annan människas 

tankesätt och ta del av deras perspektiv på saker och ting. Forskaren är intresserad att ta reda 

på vad någon annan vet, tycker eller överhuvudtaget tänker på (Merriam, 1994). Eftersom det 

som vi är intresserade av att undersöka inte går att iaktta, är det därför passande med 

intervjuer för att få fram information. 



 

Eftersom den här undersökningen är en kvalitativ studie kommer vi att använda oss av 

välstrukturerade frågor. Dock kommer själva karaktären på intervjun vara mer öppen och bara 

delvis strukturerad eftersom vi är intresserade av respondenternas åsikter. Frågorna kommer 

att vara förutbestämda men de kommer inte att följa en viss ordning. På så sätt kommer vi att 

ha möjligheten att reagera och svara på situationer som uppkommer under intervjun samt 

förstå respondentens sätt att se på saker och ting på ett bättre sätt. Vi kommer att ställa samma 

frågor till samtliga respondenter, men samtidigt kommer vi att vara lyhörda och lämna fältet 

öppet då ny information kan komma fram under intervjutillfället. 

 

En annan viktig faktor som vi kommer att lägga stor vikt på är relationen mellan oss 

(intervjuaren) och den vi intervjuar (respondenten). Dexter (1970, s 24) menar att det finns 3 

variabler som avgör hur samspelet fungerar: 

 

1. Intervjuarens personlighet och färdigheter. 

2. Respondentens attityder och inriktning. 

3. Hur parterna definierar situationen. 

 

Kombinationen mellan intervjuare och respondenten kommer i viss utsträckning påverka den 

typ av information som kommer fram. Dexter menar att ”själva intervjuprocessen är en social 

företeelse som med ett stort utbyte kan bli föremål för analys och reflektion” (Dexter, 1970, s 

161). 

 

Det möte som varje intervju innebär innehåller viss komplexitet och subjektivitet. En bra 

intervjuare kan minimera graden av dessa faktorer genom att vara neutral oavsett hur mycket 

respondentens svar skiljer sig mot hans/hennes värderingar och normer. Genom att vara en 

bra lyssnare och inte blanda in egna känslor och åsikter kan en bra intervjuare minimera 

riskerna som kan uppkomma vid en intervju.  

 

Whyte jämför intervjuaren med en terapeut som lyssnar mer än han talar och ”lyssnar med ett 

vänligt och levande intresse” (Merriam, 1994) 

 



För respondentens del innebär intervjun ett bra tillfälle där de kan berätta om sina åsikter och 

tankar och dela med sig av sina egna erfarenheter. Samtidigt kan de bli smickrade av att det 

finns någon som är intresserad av vad de har att säga. 

 

Trots det som har sagts är samspelet mellan en intervjuare och respondent mer komplex i det 

verkliga livet. Detta beror på att båda parterna har med sig förutfattade meningar, fördomar 

och attityder som kommer att påverka intervjun mer eller mindre. Därför är det viktigt att 

intervjuaren är mer respektfull gentemot respondenten för att undvika eventuellt 

uppkommande konflikter. 

 

När vi väljer att använda intervju som metod vid kvalitativa studier, måste vi först avgöra vem 

som ska studeras. Detta är av betydelse för vad forskaren vill reda på. Avgörandet för att 

intervjun ska bli så givande och innehållsrik som möjligt beror på hur bra frågor man ställer. 

Genom att göra en lista över de frågor man är intresserade av att få svar på får man lättare 

svar på undersökningens mål. För det andra blir frågorna som motivation för respondenten att 

dela med sig av sin kunskap om det område som studeras. 

 

Det sätt som avgör vilken information som kommer fram är frågornas formulering. Man kan 

få bättre kvalitet på informationen under intervjun genom att använda vanliga ord och termer 

och på så sätt underlätta för respondenten att förstå. Dessutom måste intervjuaren vara neutral 

när det gäller respondentens åsikter och inte ha förutfattade meningar om respondenten innan 

intervjun.  

 

Det finns 3 olika tekniker när det gäller själva registreringen och bedömningen av data som 

kommer fram under intervjun. Dessa är (Merriam, 1994): 

 

1. Ljudbandsinspelning (vanligaste metoden). 

2. Anteckningar under intervjuns gång. 

3. Skriva ner så mycket som möjligt som man kommer ihåg efter intervjun (minst 

önskvärd). 

 

Vi kommer att använda oss av en blandning mellan den första och andra tekniken. På så sätt 

får vi med allt som sägs under intervjun samt har vi möjlighet at skriva ner våra tankar kring 

det som sägs och reflektera över det efter intervjun. 



 

 

 

2.2 Kvalitativ metod 

Det finns flera skäl till att använda sig av kvalitativa studier, det främsta är förståelse. För vår 

del är kvalitativa studier nödvändiga eftersom undersökningspersoner är mångtydiga och inte 

helt lätta att kategorisera. Vi kan inte direkt observera orsakerna till varför människor handlar 

som de gör. Därför använder vi oss av kvalitativ metod som fokuserar på att tränga djupare in 

i en företeelse. Kvalitativ metod används när man vill försöka förstå människors sätt att 

resonera och argumentera. ”Kvalitativa undersökningar görs när man samlar in data som inte 

meningsfullt kan kvantifieras, dvs. mätas i sifferform” (Lekwall & Wahlbin, 1993). 

 

Kvalitativa studier är av två huvudtyper: ”kvalitativ kategorisering” och ”mjukdata”. Det 

förstnämnda gäller vilka faktorer som är relevanta och det andra ses som en undergrupp till 

kvalitativa studier där själva beskrivningen och karakteriseringen är huvudproblemet (Wallén 

1996). Kvalitativa studier kan ofta uppfattas som enbart baserade på mjukdata men så är inte 

fallet.  

 

Det finns olika arter av kvalitativa studier och vi kommer i denna studie använda oss främst 

av kvalitativ metodik samt tolkande undersökningar. Kvalitativa studier uppfattas ofta som: 

djupintervjuer, fältstudier mm och det är just det som kvalitativ metodik karakteriserar. 

Tolkande undersökningar har till syfte att klargöra innebörder i upplevelser, föreställningar 

samt handlingsmönster. 

  

 

Den kvalitativa metoden utmärks av att man mäter olika egenskaper och åsikter hos 

respondenten. Det är en användbar metod när man vill analysera mer djupgående mönster i 

exempelvis respondenternas attityd. Med hjälp av en kvalitativ metod kan man samla 

information om egenskaper och faktorer som ligger bakom respondentens köpbeteende. 

 

Den centrala aspekten i denna metod är inte att försöka förklara de underliggande orsakerna 

till ett fenomen, det väsentliga är istället att fokusera på att försöka förstå dem. Det är inte 

delarna i en kvalitativ undersökning man koncentrerar sig på utan helheten. 



 

Kvalitativa undersökningsmetoder har enligt Goodyear vissa karaktäristiska drag, några av 

dessa är (Lekwall & Wahlbin, 1993): 

 

• Små urval, det finns inget egentligt krav på hur många respondenter som studeras men 

vanligtvis är det 20 eller färre.  

• Relativt lågstrukturerade intervjuer, vanligtvis formas innehållet i intervjufrågorna av 

den som intervjuas snarare än intervjuaren, frågor som är strukturerade eller i förväg 

bestämda kan förändras beroende på den intervjuades svar. 

• Mer lättillgängliga undersökningsdata, den insamlade informationen är lätt att tolka 

och kan utan vidare analyseras utan att ta hjälp av experter. 

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är risken att den som intervjuar blir den 

dominerande parten i intervjun och tar över diskussionen. Något som också kan anses som en 

nackdel är att kvalitativa intervjuer kan vara väldigt tidskrävande gentemot kvantitativa 

undersökningsmetoder (Seymour, 1992).  

 

Eftersom man med kvalitativa intervjuer kan undersöka och analysera problem från olika håll 

och vinklar, till exempel att intervjuaren ställer likadana frågor men inte på samma sätt, bidrar 

det till att man får en hög validitet i undersökningen. Kvalitativa intervjuer har en annan 

fördel genom att det är lätt för intervjuaren att förtydliga eller strukturera om frågor som är 

otydliga eller svårtolkade för respondenten. 

 

2.3 Kvantitativ metod 

Till skillnaden från den kvalitativa metoden läggs här fokus på mätbara data som kan 

analyseras och senare bearbetas statistiskt. Kvantitativa undersökningar lämpar sig bäst när 

man vill undersöka hur många tidigare straffade som återfaller i brott, hur många som har 

tillgång till bredband mm. Kvantitativa metoder ger ofta svaret på ”hur många?”, men sällan 

eller aldrig svaret på ”varför?”. Dvs. den kvantitativa metoden ger svar på hur många tidigare 

straffade som återfaller i brott men ingen förklaring till varför eller vad det beror på 

(Svenning, 2000).  

 



Som tidigare nämnts uttrycks det insamlade materialet i kvantitativa studier i mätvärden och 

analyseras med hjälp av någon form av statisk-matematisk beräkningsmetod. Exempel på 

vanliga kvantitativa undersökningar är enkätundersökningar, fallstudier, 

surveyundersökningar. 

 

2.4 Validitet 

Validitet innebär att studien mäter det man avser att mäta (Svenning, 2000). Inget 

ovidkommande påverkar resultatet. Det är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om 

”instrumentet” inte mäter det som avses, spelar det mindre roll om själva mätningen är bra 

(Eriksson, Wiedersheim-Paul 2001). Med hjälp av validitet uttrycker man hur pass riktiga de 

data och metoder man har använt är. Validiteten används när man vill mäta tillförligheten hos 

det man undersöker och den delas in i olika grader.  

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett vanligt krav som man ställer efter validitet. Reliabilitet är ett mätvärde för 

att mäta graden av pålitlighet hos det man studerar. Ett bra instrument skall ge samma värden 

vid upprepade tillfällen under förutsättningen att objektet man mäter är stabilt (Wallèn 1996). 

Reliabiliteten är ett annat ord för graden av tillförlighet hos undersökningsobjektet. 

 

Man ställer sig frågan om hur upprepade mätningar kan ge samma resultat. Skulle andra 

undersökare få samma resultat genom att använda andra metoder? Skulle ett annat tillfälle och 

urval påverka resultatet? Det man strävar efter är att få en hög grad av reliabilitet och det får 

man genom att få samma resultat när man upprepar undersökningen flera gånger (Ejlertson 

1996). 

 

2.6 Induktiv och deduktiv 

Att utgå ifrån en induktiv ansats innebär att man drar generella och allmänna slutsatser utifrån 

ett empiriskt material, vilket förutsätter kvantifiering. Detta eftersom observationerna som 

görs måste utföras ett stort antal gånger och under olika förhållanden. När man drar slutsatser 

på induktiv väg finns det aldrig någon möjlighet att till hundra procent veta om det man 



kommit fram till är helt sant eftersom undersökningar sällan baseras på ett fullständigt 

material (Thuren T, 1991). 

 

När man utgår ifrån en deduktiv ansats drar man logiska slutsatser utifrån en teori. Om 

slutsatserna är logiskt sammanhängande betraktas de som giltiga. Positivisterna ser denna typ 

av sanning som mer tillförlitlig och säkrare än det man får när man använder sig utav induktiv 

slutledning. Dock kan man aldrig vara säker på att den teori man utgår ifrån när man använt 

sig utav en deduktiv ansats är helt korrekt vilket innebär att resultatet aldrig kan vara hundra 

procent tillförlitligt (Thuren T, 1991). 

 

När vi utifrån vår problemdiskussion kommit fram till vilka problem vi var intresserade av att 

studera började vi med att undersöka olika teorier. Vi skapade sedan en teoristomme utifrån 

de teorier vi fann intressanta för vår undersökning. Av den orsaken och att vi är mer 

intresserade av att hitta mönster än ren fakta innebär att vår studie kan anses ha deduktiv 

karaktär.  

 



3 TEORI 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och modeller som vi anser är relevanta för 

vår undersökning. Först kommer vi att redogöra för Köpbeslutsprocessen som delvis har legat 

som grund när vi utformat våra intervjufrågor. Senare i kapitlet kommer vi att redogöra för 

vad priset har för betydelse för konsumenten, Faktorer som påverkar konsumentens beteende, 

Typ av köpbeslutsbeteende och kapitlet avslutas med en beskrivning av Köpbeslutsprocessen 

för nya produkter. Dessa teoriområden är de som vi har funnit relevanta för vår studie och 

stämmer överens med vårt syfte. 

 

3.1 Köpbeslutsprocessen 

Denna modell beskriver dem fem steg en konsument går igenom inför ett köpbeslut. Själva 

köpprocessen börjar långt innan själva köpet och fortsätter även långt efter köpet är 

genomfört. De fem stegen i köpbeslutsprocessen är Behov, informationssökning, utvärdering 

av alternativ, köpbeslut, efterköpsbeteende. Här nedan har vi en illustration av modellen och 

ger en mer ingående beskrivning av stegen informationssökning, utvärdering av alternativ och 

köpbeslut (Kotler, 1997). Vi har avgränsat oss till dessa tre eftersom vår studie fokuserar på 

valen konsumenten gör fram till själva köpet och inte i lika stor grad beteendet efter att köpet 

är genomfört. 

 

 

 

Figur9 3.5, modell av Köpbeslutsprocessen 

 

3.1.1 Informationssökning 

När ett behov uppstår hos konsumenten söker han aktivt efter information om produkten. I 

detta steg är konsumenten uppmärksam och intresserad av all information han kan hitta om 

produkten. Information kan vara sådant som kommer till konsumenten, till exempel nyheter, 
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reklam mm. Konsumenten kan även själv aktivt söka efter information om den relevanta 

produkten istället för att passivt få den serverad (Kotler P, 1997) 

 

Flera källor existerar där konsumenten kan finna information om produkten, några exempel på 

sådana är: 

 

• Kommersiella källor: försäljare, reklam, Internet samt handlare 

• Personliga källor: Familj, vänner, arbetskollegor samt grannar 

• Upplevda källor: granskning av produkten, funktionsduglighet mm 

• Allmänna källor: kundorganisationer och massmedia 

 

Mest information får konsumenten från kommersiella källor men de informerar normalt bara 

köparen om produkten. Den mest effektiva informationen erhåller köparen från sina 

personliga källor vilka kan bidra till att ge produkten legitimitet genom deras egna intryck 

och erfarenheter av produkten i fråga. 

 

3.1.2 Utvärdering av alternativ 

När köparen samlat in tillräckligt med information om produkten börjar han i detta steg 

utvärdera de olika alternativen, till exempel olika leverantörer av bredband. Denna 

utvärderingsprocess har flera olika steg. 

 

Första steget är att köparen betraktar produkten som en samling av olika attribut. Exempel på 

en produkts attribut är pris, storlek, kvalité mm. Attributen varierar beroende på vilken typ av 

produkt det handlar om. Olika attribut för produkten bredband kan till exempel vara pris, 

hastighet och support. 

 

Efter det gör köparen en värdering av de olika attributen och dess relevans utifrån vad han 

har för behov och krav på vad produkten ska innehålla. Köparen lägger även vikt på och tar 

hänsyn till vilken image de olika märkena har, vilket bygger på vad köparen har för attityder 

och egna erfarenheter av de olika märkena. Som exempel kanske en köpare har Telia som sin 

leverantör av fast telefoni och varit missnöjd med denne, vilket i sin tur kan minska chansen 

att han väljer Telia som bredbandsoperatör. 

 



Köparen räknar med att få en fullständig produkttillfredsställelse vilket uppnås genom att 

produkten infriar de förväntningar köparen ställer på dess attribut (Kotler P, 1997) 

 

3.1.3 Köpbeslut 

När köparen gått igenom de tidigare stegen i köpbeslutsprocessen kommer han till själva 

köpbeslutet, där beslutet tas om köpet ska genomföras eller inte. Det finns nämligen två 

faktorer som kan stå i vägen för ett eventuellt köp. Den ena faktorn är attityder från andra, till 

exempel en vän som påverkar köparen och minskar chanserna för köpets genomförande. Den 

andra faktorn är att en oväntad situationsfaktor kan inträffa, köparen kanske plötsligt inser att 

han inte längre har ett behov av produkten eller att hans ekonomiska situation förändras och 

inte längre har råd med produkten (Kotler P, 1997) 

 

3.1.4 Pris 

När företag bestämmer priset på produkter måste alltid konsumentens uppfattning om priset 

vägas in och se vad det har för inverkan på köpbeslutet. Prissättningen ska alltid utgå från 

konsumenten då det är den som i slutändan avgör om priset är skäligt eller inte. Ett bra 

prissättningssynsätt involverar en förståelse om vad konsumenten ser som ett rimligt pris, det 

vill säga det rätta priset (Kotler, Armstrong, 1997). 

 

Att försöka mäta vad konsumenten sätter för värde på en produkt är inte helt lätt, om köparen 

anser att värdet på en produkt är för lågt i förhållande till priset kommer han avstå från att 

köpa den. Om däremot köparen anser att värdet är högre än det aktuella priset kommer han 

att köpa produkten. Dock bidrar det till att företaget går miste om den vinst som skulle ha 

uppstått om priset hade matchat det som konsumenten ansåg som rimligt (Kotler, Armstrong, 

1997). 

 

Som exempel kan vi ta en bredbandskund, om månadskostnaden för ett bredband är 400 kr 

men köparen sätter värdet till 300 kr kommer han leta vidare efter andra leverantörer. Hittar 

köparen däremot ett bredband där månadskostnaden är 200 kr och han fortfarande värderar 

det till 300 kr kommer han att välja det abonnemanget. Dock går det företaget miste om den 

vinst de hade erhållit om de hade satt priset närmare 300 kr. 

 



Företag måste därför försöka sträva efter att förstå konsumentens skäl till varför den väljer att 

köpa produkten, för att sedan i lämpligaste mån matcha priset mot konsumentens värderingar 

av produkten (Kotler & Armstrong, 1997). 

 

3.2 Faktorer som påverkar konsumentens beteende 

I och med uppkomsten av fler konkurrenter på marknaden, är det allt viktigare för företag att 

förstå konsumentens behov. Många av beslutsfattarna vid marknadsföringen har förlorat den 

direkta kontakten med kunden och måste allt mer göra undersökningar för att förstå kundens 

behov och önskemål. Företag spenderar allt mer pengar idag på att förstå kunder. Allt fler 

frågor måste besvaras innan man kan tillgodose kundernas behov. Vem är det som köper? Hur 

går de tillväga när de ska köpa? När och var genomför de köpet? Och slutligen, varför köper 

de? 

 

Ett företag som kan förstå sig på sina kunder och hur dem svarar på olika stimuli från deras 

sida, har en markant fördel jämfört med sina konkurrenter. Företaget utgår så att säga från 

kundens ”svarta låda”, för att skapa förståelse för och få chans att påverka dem.  

 

Marknadsföringsstimulanser innehåller fyra P:n dvs. produkt, pris, plats och påverkan. Andra 

stimulanser är specifika faktorer och händelser som har inflytande på köparens miljö: 

ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella. Alla dessa faktorer går in i kundens 

”svarta låda” där de omvandlas till observerbar respons från kundens sida. Dessa kan vara val 

av produkt och märke samt själva tiden då man gör köpet och mängden av köp. 

 

Företag kan aldrig helt och hållet förstå vad som finns inuti kundens ”svarta låda”. Likaså kan 

dem aldrig helt lyckas med att påverka konsumentens beteende. Därför har Kottler tagit fram 

olika modeller som ska göra det lättare att förstå konsumenter. 

 

Kotler menar att konsumentköpen idag påverkas starkt av kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer. Hur en konsument gör sitt val beror på ett samspel mellan dessa olika 

faktorer. Mestadels kan inte marknadsförarna påverka dessa faktorer, det viktiga är att dem 

har faktorerna i åtanke när dem utformar sina marknadsföringsstrategier (Kotler, 1997). 

 



 
Figur10 Faktorer som påverkar kundens beteende 

 

3.2.1 Kulturella faktorer 

Kulturella faktorer har den bredaste och djupaste påverkan på konsumentens beteende och 

delas in i: kulturella, subkulturella samt sociala klasser. Kulturella är den mest grundläggande 

orsaken till en persons behov och beteende. Kotler menar att det mänskliga beteendet 

mestadels är inlärt. När människor växer upp i ett samhälle, lär dem sig vissa grundläggande 

värderingar, behov och beteende både från den egna familjen, samt från olika institutioner 

runtomkring. Ibland tar vi dessa värderingar för givet, men vid marknadsföring av en produkt 

måste vi tänka på att dessa kulturella värderingar inte är universella.  

 

Kulturella faktorer i sig innehåller mindre subkulturer. Dessa är grupper av människor med 

likadana värderingar som baseras på det dagliga livets erfarenhet och situation. Subkulturer 

inkluderar nationaliteter, religioner, olika folkgrupper och geografiska regioner. Sociala 

klasser finns i varje samhälle. Det är helt enkelt människor som delar samma värderingar, 

intressen och beteenden. Sociala klasser mäts i en kombination av arbete, inkomst, utbildning, 

förmögenhet etc (Kotler, 1997). 

 

3.2.2 Sociala faktorer 

Det finns även sociala faktorer som påverkar en konsuments köpbeteende. Dessa är olika 

grupper som familj och vänner, sociala roller och status som starkt kan påverkan köparen vid 

ett köpbeslut. Därför måste olika företag ta hänsyn till dessa när de bestämmer vilken strategi 

de ska ha vid marknadsföringen. 
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Grupper kan vara olika medlemsgrupper, referensgrupper eller helt enkelt grupper som en 

individ strävar efter att tillhöra. Familjen delas i två delar där föräldrarna står för orienteringen 

och barnen eller förhållandet mellan make/maka som är en mer direkt vardaglig påverkan på 

köparen. En person tillhör olika grupper; familj, föreningar, organisationer. Personens olika 

positioner i varje grupp kan definieras i termer av roller och status. Roller är de aktiviteter 

som personen förväntas utföra av andra människor runtomkring. T.ex. har konsumenten rollen 

som far/mor eller make/maka hemma, medan han/hon kan vara VD i ett företag och på så sätt 

spela en annan roll. Med olika roller följer olika typer av status (Kotler, 1997). 

 

3.2.3 Personliga faktorer 

Dessa inkluderar en konsuments ålder, livscykelstadium, arbete, ekonomisk situation, livsstil, 

personlighet och hur konsumenten ser på sig själv. 

 

Människor tenderar att ändra sina vanor när de passerar olika åldrar och stadier i livscykeln. 

Människor har annorlunda behov och beteenden när dem är unga jämfört mot när dem är 

gamla. Vad en person har för arbete påverkar till stor hans konsumtionsbeteende. Hur pengar 

spenderas varierar med olika löner och arbeten. Den ekonomiska situationen (sparande, 

inkomst, intressen) är av betydelse för företag vid marknadsföring. Trots att människor 

kommer från likadana subkulturer, sociala klasser och har samma arbete kan de ha olika 

livsstilar. Livsstil är en persons livsmönster som uttrycks i hans aktiviteter, åsikter och 

intressen. Personlighet är helt enkelt en persons olika karaktärsdrag som självsäkerhet, social 

förmåga etc (Kotler, 1997).  

 

3.2.4 Psykologiska faktorer 

Det finns fyra olika psykologiska faktorer som påverkar en persons köpval: motivation, 

iakttagelseförmåga, lärande och så till slut tro och attityder.  

 

Människor har olika behov vid olika tillfällen. Motivation är helt enkelt drivkrafter inom oss 

när vi ska tillfredställa dessa behov. Motivation kan beskrivas med två olika teorier. Freud 

anser att människor är omedvetna om de verkliga faktorerna som styr deras beteende, dvs. en 

person förstår inte helt det som styr hans motivation. Maslow däremot menar att människans 



behov är indelade i en hierarki, en så kallad behovstrappa. Behoven på en lägre nivå måste 

vara tillfredsställda innan en högre nivås behov kan uppfyllas. När en person väl är motiverad, 

är han redo att handla. Hur personen agerar beror på hur han uppfattar olika situationer. Olika 

människor kan ha samma motivation i samma situation men beroende på deras 

iakttagelseförmåga kan de hantera situationen olika. Lärande är helt enkelt hur en persons 

beteende ändras beroende på olika erfarenheter. Tro och attityder syftar på vad en person har 

för tankar om något och hur han känner för det objektet (Kotler, 1997). 

 

3.3 Typ av köpbeslutsbeteende 

Konsumenters köpbeteende varierar beroende på vad dem köper. Att köpa en bil är en mer 

komplex process än att köpa tandkräm. Det finns 4 olika typer av köpbeslut beteende (Kotler, 

1997): 

• Komplext köparbeteende: Kräver hög konsumentengagemang och det finns stora 

skillnader mellan olika märken. Köpbeteendet kan även vara komplext när produkten 

är dyr, riskabel, köps frekvent osv. 

• Dissonans reducerande köpbeteende: Karaktäriseras av högt konsumentengagemang 

men där det inte finns några stora skillnader mellan märken. 

• Vaneköpsbeteende: Kännetecknas av lågt konsumentengagemang och få skillnader 

mellan märken. 

• Variationssökande köpbeteende: Här råder lågt konsumentengagemang men det 

finns stora skillnader mellan märken. Konsumenten byter märken pga att han vill ha 

variation, inte pga ogillande. 

 

Bredbandskundens köpbeteende ser vi som dissonans reducerande, eftersom köpbeslutet 

kräver ett högt engagemang men skillnaderna mellan de olika operatörerna är marginell. Idag 

finns det många bredbandsoperatörer på den svenska marknaden vilket bidrar till att 

konsumenten behöver engagera sig mer för att hitta den ”rätta” operatören. Valet av operatör 

är till viss del riskabelt med tanke på att bredbandsabonnemanget kunden tecknar oftast är 

tidsbundet, ibland upp till 18 månader. Vilket bidrar till att det kan bli komplicerat och 

krångligt att byta operatör om kunden plötsligt blir missnöjd med sitt nuvarande abonnemang.  

 

 



3.4 Köpbeslutsprocessen för nya produkter 

Köpbeslutsprocessen för nya produkter skiljer sig från köpbeslutsprocessen som vi nämnde 

ovan. Här involveras adoptionsprocessen som är en mental process som beskriver hur en 

individ går tillväga från att ha hört talas om en produkt till den slutliga adoptionen 

(regelbunden användning av produkten). Adoptionsprocessen gäller endast nya produkter till 

skillnad från köpbeslutsprocessen som gäller redan etablerade produkter. 

 

Denna process går genom fem stadier. 

 

• Medvetenhet- Köparen blir här medveten om en ny produkt men saknar information 

om den. 

• Intresse- Köparen söker information om produkten. 

• Utvärdering- Köparen överväger om han/hon ska testa produkten eller inte. 

• Test- Köparen testar produkten i en liten skala för att få en uppfattning om produkten. 

• Adoption- Köparen bestämmer sig för att använda produkten regelbundet. 

 

Adoptionsprocessen skiljer sig lite vid val av bredbandsleverantör till skillnad från andra 

produkter eftersom det är en abstrakt tjänst. Köparen går inte genom alla faserna som 

adoptionsprocessen innehåller. Köparen blir först medveten om en produkts existens och 

intresserar sig genom att via olika källor försöka få en uppfattning om den produkten. Efter att 

köparen gjort en kalkylering och utvärdering av varan, genom den information som han har 

bestämmer han sig att för att prova produkten (Kotler, 1997).  

 

Däremot anser vi att köparen inför valet av bredbandsleverantör inte går igenom testfasen. 

Eftersom bredbandskunden binder sig via avtal blir det så att man blir fast med produkten 

under en viss tid oavsett om man gillar leverantören eller inte. Istället kommer man direkt till 

adoptionsfasen där konsumenten väljer om han ska använda produkten regelbundet eller inte. 

Som det nämndes ovan så kan det vara så att konsumenten blir tvungen att ha produkten 

eftersom han har tecknat avtal med leverantören för en viss tid. För att få största möjliga 

njutning under adoptionsfasen gäller det att konsumenten engagerar sig starkt under de tre 

första faserna dvs. medvetenhet, intresse och utvärderingsfasen.  

 

 



4 EMPIRI 

Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten och grundar sig på verkliga 

erfarenheter, undersökningar och experiment. 

 

4.1 Introduktion 

Det som framkom under respektive intervju presenterar vi här i samma ordningsföljd som 

diskussionsfrågorna ställdes under själva intervjutillfället. Dessa är följande; 

informationssökning, utvärdering av alternativ, bredbandsleverantören, bredbandet och 

allmänna frågor. Intervjumallen vi har använt som grund återfinns som bilaga i slutet av 

studien. 

 

Resultaten som vi diskuterar här bör däremot betraktas som rimliga värderingar och attityder, 

inte på något sätt ses som allmängiltiga. Detta eftersom vi endast har strävat efter att få fram 

respondenternas personliga värderingar och attityder utifrån de ställda intervjufrågorna. 

 

4.2 Val av studieobjekt 

Vi valde att göra en fallstudie av tio olika studenter från Stockholms Universitet och 

Södertörns högskola som har bredband idag. De studenter vi valde att undersöka var fem 

stycken män och fem stycken kvinnor mellan 20-30 år. Dessa undersöknings objekten valdes 

eftersom vi tror att spridningen på deras ålder, kön samt att de representerar två olika skolor 

hjälpte oss att få fram en någorlunda bra bild av det vi tänkte undersöka. Dessutom skulle 

deras användande av bredband samt deras förståelse av vår problemställning underlätta vår 

undersökning. 

 

Vi tog kontakt med de intervjuade i god tid och bestämde tid för intervjuerna. Vi berättade för 

de vad intervjun skulle handla om så att på så sätt ge god tid att förbereda sig för intervjun. 

Detta minimerade även bortfall. 

 

Intervjuerna genomfördes på de båda skolornas olika grupprum. Valet av plats berodde på at 

vi ville ha en så lugn och avslappnad miljö som möjligt där intervjun inte skulle störas av 

andra faktorer som till exempel ljudstörningar. Intervjuerna tog mellan 30-40 min att 



genomföra. Innan intervjun berättade vi för varje respondent om syftet med uppsatsen samt 

redogjorde vi för vår problemställning så att de skulle förstå sammanhanget. Respondenten 

fick självklart ställa frågor om han inte förstod något under intervjun, vilket ofta gjordes i mer 

eller mindre utsträckning. 

 

 

4.3 Köpbeslutsprocessen 

 

Val av operatör 

 

4.3.1 Informationssökning 

Vid val av tjänsteleverantör är informationssökandet varierande. Detta kan bero vilket 

varumärke det är. Ju mer känd varumärket är, desto mindre informationssökning behövs. 

Informationssökningen kan också vara en fråga om hur dyr eller långvarig tjänsten är. 

Samtliga intervjuare tyckte att någon form av information är viktig när de väljer 

bredbandsleverantör. De flesta väljer flera olika alternativ och källor när de söker information. 

Detta för att förhoppningsvis hitta bästa möjliga leverantör som tillfredsställer deras behov till 

bästa månliga pris. De flesta intervjuade valde att främst gå via personliga källor (familj och 

vänner) och därefter valde de olika kommersiella och allmänna källor (Internet, reklam, 

massmedia) för att få en bättre uppfattning. Majoriteten av de intervjuade angav Internet som 

den främsta mediekanal som de använde sig av för att få ytterligare information. 

 

4.3.2 Utvärdering av alternativ 

Priset och hastigheten var de avgörande faktorerna för majoriteten av de intervjuade. 

Fördelningen av dessa faktorer var väldigt jämnt. Endast två av de intervjuade hade 

tillgänglighet som den avgörande faktorn. Men även för dessa var frågan om pris och 

hastighet av betydelse. 

 

Frågor om konsumentens bredband 

 



4.3.3 Köpbeslut 

Under intervjun kom det fram att det var tre operatörer som slutligen valdes av de tillfrågade. 

Bredbandsbolaget och UPC/Chello var de operatörer som de flesta hade. Endast två av de 

tillfrågade hade Telia. 

 

Deras val berodde på att de antingen redan hade den leverantören i hemmet som kabel-tv 

leverantör eller liknande, vilket kan förklaras med bekvämlighet. Eller så var det en fråga om 

att respondenten följde bekantas rekommendationer, såväl positiva som negativa. I två fall var 

det att den tillfrågade svarade annorlunda pga. att han inte kunde välja en annan leverantör 

eller så var det enbart en fråga om pris och hastighet.  

 

Förutom tre av de tillfrågade hade resterande av respondenterna någon annan operatör innan. 

Deras byte berodde på olika faktorer som sämre hastighet, pris och tillgänglighet. Dessutom 

var det en fråga om att den gamla leverantören inte kunde leverera till kunden efter att de 

flyttade. 

 

4.3.4 Efterköpsbeteende 

Under intervjun kom det fram att de flesta var nöjda med deras val i efterhand. Endast en av 

de tillfrågade upplevde de störande faktorerna så höga att han var missnöjd med sin 

nuvarande leverantör. 

 

Majoriteten av de intervjuade hade inga planer på att byta operatör. Endast två av de 

tillfrågade hade planer på att byta operatör. I ena fallet var det frågan om byte av bostad som 

skulle bidra till att respondenten bytte leverantör. I det andra fallet var det den nuvarande 

leverantörens konstanta ouppfyllda löften som hade bidragit till att respondenten ville byta till 

en annan.  

 

 



5 ANALYS 

 

5.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer resultatet av våra intervjuer analyseras, vi kommer även här försöka 

koppla analysen till vår teori. I empirikapitlet lade vi fokus på köpbeslutsprocessen. Här 

kommer vi även att behandla och jämföra med våra övriga teorier, nämligen; faktorer som 

påverkar konsumentens beteende, typ av köpbeteende och köpbeslutsprocessen för nya 

produkter 

 

5.2 Köpbeslutsprocessen 

 

5.2.1 Informationssökning 

Behovet av och sökandet efter information är nästintill genomgående hos våra respondenter. 

Detta följer den modell över köpbeslutsprocessen där ett av stegen är informationssökning. I 

princip alla respondenter anser att dem erhåller den mest relevanta och effektiva 

informationen från familj och vänner, vilket stämmer överens med Kotler som menar att den 

mest effektiva informationen erhålls från personliga källor (Kotler , 1997). Internet är den 

kommersiella källa som respondenterna anger som främsta mediekanal när dem söker efter 

information, dock anser de flesta att den informationen inte är avgörande. Detta 

överensstämmer med Kotlers resonemang att konsumenter får den mesta informationen från 

kommersiella källor men att det är dem personliga källorna som oftast bidrar till att ge den 

legitimitet (Kotler , 1997). 

 

5.2.2 Utvärdering av alternativ 

Större delen av de intervjuade söker efter en produkt som innehåller de bästa attributen utifrån 

vad de önskar sig av bredbandet, till exempel kostnaden i förhållande till vilken hastighet de 

får. Här värderar dem sedan attributen efter hur relevanta dem är vilket överensstämmer med 

Kotler som menar att det är här konsumenten går in i en mer aktiv informationssökning och 

utvärderar de olika alternativen (Kotler , 1997). Alla utom två av respondenterna värderar 

attributen pris och hastighet som mest relevanta. De övriga två ser tillgänglighet som det 



viktigaste attributet, dock värderar även dem pris och hastighet högt. Detta stämmer överens 

med Kotler och Armstrongs resonemang, att här bedömer konsumenten värdet på produkten i 

förhållande till priset för den (Kotler, Armstrong, 1997). 

 

5.2.3 Köpbeslut 

Det är i denna fas av köpbeslutsprocessen köparen beslutar sig för vilken produkt han ska 

välja utifrån tidigare genomgångna steg i modellen. De flesta av respondenterna valde här 

slutligen bredbandsleverantör efter rekommendationer av vänner och bekanta. En respondent 

hade under tiden inför beslutet fått negativa synpunkter, av en bekant, gällande en viss 

leverantör. Vilket i sin tur bidrog till att han i slutändan valde en annan istället. En annan 

respondent hade tidigare en viss leverantör men när han flyttade kunde hans dåvarande 

leverantör inte leverera bredband till hans nya adress. Därför tvingades han byta till en annan 

bredbandsleverantör. Detta kan kopplas till det Kotler beskriver i sin bok om faktorer som kan 

påverka köparens köpbeslut. Den ena faktorn är att attityder från andra spelar in, den andra 

faktorn är att oväntade situationsfaktorer som på olika sätt påverkar köparen av tjänsten. 

 

5.3 Faktorer som påverkar konsumentens beteende 

 

5.3.1 Kulturella faktorer 

Att döma av våra respondenters svar har kulturella faktorer inte påverkat dem när de skulle 

välja bredbandsoperatör. Med andra ord har dem inte baserat sitt val på grundläggande 

värderingar och behov, hämtat från deras familj, nationalitet eller etnicitet. 

5.3.2 Sociala faktorer 

De sociala faktorer som har haft mest betydelse för våra respondenter vid deras val har varit 

olika grupper som de tillhör, t.ex. familj och vänner. Dessa personers åsikter och synpunkter 

om de olika bredbandsoperatörerna har varit den mest avgörande faktorn när de intervjuade 

har gjort sitt val. Roller och status har varit mindre betydande för valet i och med att samtliga 

respondenter har varit studenter. 

 



5.3.3 Personliga faktorer 

Samtliga respondenter i vår studie är studenter i åldrarna 20-30 år. De personliga faktorerna 

som hade störst betydelse var deras ålder och deras stadier i livscykeln. Däremot var deras 

livsstil, personlighet och hur de såg på sig själva av mindre betydelse. Samtliga har idag 

samma arbetssituation då de alla är studenter med liknande ekonomisk situation. Flera av 

respondenterna ansåg att dem idag hade ett större behov än tidigare av att ha tillgång till 

Internet hemma, pga. deras ålder och deras studerande.    

 

5.3.4 Psykologiska faktorer 

Motivation och iakttagelseförmåga är en fråga som går hand i hand med informationssökning 

och utvärdering av olika alternativ. Respondenterna ansåg att det huvudsakligen var 

rekommendationer från vänner och familj som motiverade dem i sökandet efter ”rätt” 

bredbandsoperatör. Respondenternas tro och attityd om de olika operatörerna berodde även 

det på synpunkter från vänner och familj. Förmånliga erbjudanden från vissa operatörer såg 

även respondenterna som en viktig motivationsfaktor. 

 

5.4 Köpbeslutsprocessen gällande nya produkter 

På frågan gällande huruvida konsumenten är benägen att ta sig an nya leverantörer går 

meningarna isär om. En av respondenterna hade i princip inget val och var tvungen att behålla 

sin nuvarande leverantör, oavsett om han var nöjd eller inte. Detta på grund av att han bor i ett 

område som endast en operatör kan leverera till. Övriga respondenter hade för närvarande 

ingen tanke på att testa någon ny leverantör, eftersom i princip alla var tillfredsställda med 

sina nuvarande. Samtidigt kände flera att det skulle vara krångligt och tidsödande att byta 

operatör, eftersom de fortfarande hade bindningstid kvar på sitt abonnemang. 

 

Vad som kan analyseras utifrån detta är att Kotlers köpbeslutsprocess för nya produkter ser 

nästan likadan ut som för andra produkter, med den skillnaden att konsumenten inte har 

möjlighet att prova på produkten i en liten skala. Det kan sägas att processen inte innehåller 

test-stadiet. Konsumenten har egentligen möjlighet till det men i och med att han binder sig 

via avtal, blir det enbart krångligt att dra sig ur avtalet under avtalstiden. Vilket leder till att 

konsumenten blir fast hos en leverantör, även om den inte uppfyller hans behov och krav.  



Detta betonar även vikten av intresse-stadiet där konsumenten själv ska intressera sig och 

involvera sig i köpbeslutet, genom att ta reda på så mycket information som möjligt om 

leverantören innan han bestämmer sig. Då slipper konsumenten vara bunden vid en leverantör 

som han inte till fullo är nöjd med. 

 

 



6 SLUTSATSER 

Mot bakgrund av vår problemdiskussion, syfte, teorier samt resultatet av våra intervjuer, 

kommer vi här under att redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till. Slutsatserna 

kommer att diskuteras utifrån de avgränsningar vi har gjort dvs. pris, hastighet, tillgänglighet 

samt support/service. Vi vill återigen betona att dessa slutsatser enbart är representativa för de 

intervjuade och kan därför inte ses som generella. 

 

6.1 Pris 

Att priset är det ”rätta”, var ett av de viktigaste kraven respondenterna hade, när vi frågade om 

vilka faktorer som var avgörande vid valet av bredbandsoperatör. Dock var det även andra 

faktorer som i slutändan påverkade valet. 

 

Vi anser att priset även påverkar behovet av information, ju dyrare produkten är desto större 

är behovet av information. Om en bredbandsoperatör lyckas med sin informationsspridning, 

kan det öka möjligheten för att en konsument väljer deras bredband framför en annan 

operatör. Även om bredbandet är dyrare än konkurrentens. Detta kan vara en förklaring till 

varför Telia fortfarande är marknadsledande fastän de anses som dyrast på marknaden.  

 

6.2 Hastighet 

Hastigheten var en faktor som i princip samtliga respondenter värderade högt, dock var den 

inte avgörande när de skulle välja operatör. Något som vi finner intressant är att flera av 

respondenterna som endast använde sitt bredband till enklare sysslor, ändå valde att betala för 

ett bredband med hög hastighet. Om dessa respondenter hade valt en lägre hastighet skulle de 

ha kunnat spara en del pengar men inte märkt av någon betydande försämring i prestanda. 

Varför väljer då vissa konsumenter en högre hastighet än de egentligen behöver? Vi tror att 

det beror på dålig information från bredbandsoperatörerna. Många konsumenter är inte insatta 

och vet inte vad de behöver för hastighet. En möjlig lösning skulle vara att 

bredbandsoperatörerna bättre upplyste och gav exempel på, vilken hastighet som räcker till 

vad. 

 



6.3 Support/service 

Samtliga respondenter ansåg att support/service var den faktor som var minst betydande när 

de skulle välja leverantör. Dock tog nästan alla för givet att supporten skulle fungera väl och 

flera blev därför missnöjda och irriterade när den inte gjorde det.  

 

Vi tror det är viktigt att bredbandsoperatörerna aktivt strävar efter att ha en support/service 

som kunderna är nöjda med. Annars är risken stor att kunden, under eller efter bindningstiden 

löpt ut, byter till en annan operatör som han anser kan erbjuda bättre support och service. 

 

 6.4 Tillgänglighet 

Tillgängligheten var en annan faktor som togs för givet av respondenterna. Endast tre av de 

tillfrågade ansåg tillgänglighet som en avgörande faktor vid val. Den intressanta slutsatsen 

som vi kunnat dra av detta är hur det kommer sig att de andra intervjuade förbisåg vikten av 

tillgänglighet och hade mer krav på pris och hastighet. Det beror antagligen på att all reklam 

som rör bredband fokuserar på hur snabbt det är, eller hur billigt det är. 

6.5 Slutkommentar 

Utifrån svaren som framkommit under intervjuerna kan vi dra slutsatsen att den mest 

betydelsefulla faktorn vid val av bredbandsoperatör är rekommendationer från andra. Detta 

betonar vikten av word of mouth-effekten och att konsumenten får den mest effektiva 

informationen från personliga källor. Studien har även visat att priset och hastigheten har 

avsevärd betydelse när kunden ska välja mellan de olika bredbandsoperatörerna, men att dessa 

faktorer inte är lika avgörande som rekommendationer från familj och vänner. Vi finner det 

otroligt intressant att personliga källor påverkat respondenternas val så avsevärt. Vilket i vissa 

fall har resulterat i att respondenter valt ett dyrare bredbandsabonnemang pga. en bekants 

rekommendation. 
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BILAGOR 

 

Intervjumall 

 

Personlig bakgrund 

Namn:  

Ålder:  

Kön:  

 

Val av operatör 

 

Informationssökning  

Hur gick du tillväga när du sökte efter information om olika bredbandsleverantörer?  

 

Vilka medier utnyttjade du för att finna relevant information (Tv, tidskrifter, Internet)?  

 

Utvärdering av alternativ 

Vilken eller vilka faktorer/kriterier var avgörande när du valde bredbandsleverantör? 

(pris, hastighet, tillgänglighet, support och service)  

 

Frågor om ert nuvarande bredband 

 

Bredbandsleverantören 

Vilken bredbandsleverantör har du idag?  

 

Vad fick dig att välja just den leverantören?  

 

Är du nöjd med den leverantör du har eller är det någon tjänst eller liknande du saknar?  

 

Har du haft någon annan leverantör innan, om ”ja” vad fick dig att byta leverantör?  

 

Har du några planer på att byta leverantör nu, om ”ja” till vilken och varför?  

 



Bredbandet 

Vad använder du ditt bredband till (ladda ner film, musik, mail mm)? 

 

Vilken hastighet har du på ditt bredband och har hastigheten betydelse för dig?  

 

Vad betalar du i månadsavgift för ditt bredband och vad anser du om priset?  

 

Hur länge efter att du beställt ditt bredband fick du vänta på att få det levererat alternativt 

installerat?  

 

Allmänna frågor 

Vilka bredbandsleverantörer känner du till på bredbandsmarknaden?  

 

Vad anser du allmänt om priserna på bredbandsmarknaden idag?  

 

 


