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Förord 
 
Vi önskar här rikta ett stort tack till samtliga personer som bidragit till att möjliggöra 
färdigställandet av denna uppsats. I första hand vill vi tacka vår handledare Per Echeverri för 
goda råd och konstruktiv kritik som bidragit till att göra uppsatsen mer intressant och läsvärd. 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Anders Hargefors, VD Kakelplattan, 
för ett stort engagemang, stöd och intresse under uppsatsens gång. Ett varmt tack riktas också 
till Margareta Bjurklo vid Karlstads universitet för att hon har bistått oss med såväl tid som 
råd samt Erik Sundström vid Karlstads universitet som förmedlade uppdraget från 
Kakelplattan. Slutligen vill vi även framföra ett tack till de medverkande butikernas personal 
och till alla respondenter som tog sig tid att besvara vår enkät.  
 
Tack! 
 
 
 
 
 
Angbo, Anna    Mehmedbegović, Kemal 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att mäta vilka attityder och hur starka intentioner som 
finns till köp av kakel och klinker. Undersökningen skulle resultera i en kartläggning av både 
befintliga och potentiella kunders attityd och intention till inköp av kakel och klinker.  
 
För genomförandet av undersökningen valdes en kvantitativ forskningsansats. En enkät med 
frågor baserade på Ajzen’s teori om det planerade beteendet (The Theory of planned 

Behavior) delades ut till 9 butiker och besvarades av totalt 167 respondenter vilka har ingått i 
analysen. Frågorna i enkäten har tagit fasta på kundens attityd till det specifika beteendet, det 
vill säga till det eventuella inköpet av kakel och klinker, dennes uppfattade subjektiva norm 

kring köpet samt vilken egenuppfattad förmåga han eller hon har haft till att genomföra 
beteendet. Genom dessa uppgifter har det gått att förutsäga vilken intention kunden har haft 
till att faktiskt utföra beteendet. 
 
De slutsatser som har gått att dra efter genomförandet av den här undersökningen är att 
attityden till köp av kakel och klinker överlag är positiv, men går att förstärka. De 
respondenter som har ingått i undersökningen har jämförts utifrån olika aspekter såsom 
inkomst, boendeform och ålder. Jämförelser har visat att oavsett vilka variabler som studerats 
har ingen av grupperna varit särskilt utmärkande när det gällde attityden till beteendet. Av 
detta har slutsatsen kunnat dras att respondenterna överlag har en likvärdigt positiv attityd till 
beteendet; köp av kakel och klinker. Även köpintentionen har jämförts utifrån ovan nämnda 
variabler. Slutsatsen som har kunnat dras av den analysen tyder på att intention till köp 
existerar, men är låg, det vill säga svagt positiv. Vilka komponenter som styr intentionen går 
att utläsa mer noggrant i Kapitel 4; (resultatkapitlet). Uppsatsen har avslutats med ett antal 
rekommendationer till Kakelplattan AB om vad de bör tänka på i sin framtida 
marknadsföring. 
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1 Inledning 

För att ge läsaren bakgrundskunskap inleds uppsatsen med att beskriva ämnet attityd; 

vad det innebär, varför det är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv samt hur attityd 

kan mätas. Därefter följer en presentation av uppsatsens problemdiskussion, vilken 

ligger till grund för den här undersökningen. Detta åtföljs av syfte och de 

frågeställningar som baserats utifrån uppsatsens problemdiskussion. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för de avgränsningar som valts.  

1.1 Bakgrund 

 
Inom konsumentbeteende finns det många intressanta områden att studera; hur konsumenter 
fattar beslut, hur de uppfattar och förstår information, hur de påverkas av kulturella influenser 
etcetera. Ett annat område som det forskats inom är hur attityder och intentioner påverkar 
konsumenter och hur väl dessa kan prognostisera beteenden (Grunert et al.1999). Inom 
affärsområdet kakel och klinker har det tidigare inte förekommit några undersökningar av 
vilka attityder eller intentioner som finns till köp 1 . Genom att genomföra en sådan 
undersökning är det möjligt att se om det eventuellt finns något kundsegment som har högre 
köpintention än ett annat, vilket skulle ge ny information som med fördel skulle kunna 
användas som marknadsföringsunderlag inom affärsområdet kakel och klinker. 
 
Attityd är ett mångtydigt begrepp som föranleder en mängd olika definitioner. Det som är 
gemensamt för dessa är att attityden syftar till en individs samlade utvärdering av ett koncept 
(Grunert et al.1999, Bohner & Wänke 2002, Aronson et al.2002). Med uttrycket koncept 
åsyftas konkreta respektive abstrakta objekt såväl som beteenden (Grunert et al.1999). 
Exempel på objekt är chokladtårtor, kakel och klinker, verktyg, ormar, George W. Bush, 
medan exempel på beteenden är köp av kläder, bilkörning, skidåkning etcetera. Attityd 
gentemot konkreta och abstrakta objekt kan skapas, ändras och bibehållas. Genom influenser 
av en mängd olika faktorer som finns runtom varje individ kan dennes inställning påverkas, 
ofta utan att individen ens reflekterar över detta. Exempel på några av de här faktorerna kan 
vara när en känd person gör reklam för en produkt eller när en person ur individens primära 
referensgrupp köper något och därigenom påverkar individens inställning (Solomon et 
al.1996). Sålunda kan faktorer som de här göra det mer sannolikt att preferensen för ett visst 
objekt ökar (Askegaard et al.1999).  
 
Marknadsförare söker påverka människors attityder då de arbetar under förutsättningen att 
attityden antas kunna påverka beteenden (Hewstone & Stroebe 2001). Det gäller såväl 
specifika beteenden; användning av en viss tandkräm, som generella beteenden; hur ofta 
tänderna bör borstas. Genom att påverka en individs attityd hoppas marknadsförare på att 
indirekt kunna påverka vad individer väljer att konsumera (Solomon et al.1996). Ett gott 
anseende för ett varumärke eller en produkt anses vara av stor vikt då det i förlängningen 
innebär högre intäkter och större marknadsandelar (Grunert et al.1999). Syftet med 
marknadsföring är alltså att bland annat få en målgrupp att anta en positiv bild av det som 
marknadsförs, (Askegaard et al.1999) då en negativ uppfattning om produkten kan leda till 
minskad försäljning.  Det är därför av betydelse för företag att känna till konsumenternas 
uppfattning om företagets produkter och tjänster, för att se om det föreligger behov av att 
genomföra marknadsföringskampanjer som kan påverka attityden positivt (Jobber 2004). 
 

                                                 
1 Pia Dahl VD byggkeramikrådet, 2 november, 2006 
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Bland forskare råder tudelade meningar om vilken påverkan attityd har på ett visst beteende. 
Det finns de som säger att det föreligger samband mellan attityd till ett visst objekt och 
beteendet gentemot objektet ifråga, såväl de som motsätter sig denna tes. Enligt Bohner och 
Wänke (2002) är sannolikheten större att en person som är förtjust i exempelvis kakel och 
klinker kommer att köpa detta än en person som känner tvärtom. Likaså kan en individ ha en 
positiv attityd till objekten kakel och klinker, utan att nödvändigtvis utföra beteendet; som 
innebär köp av produkterna. Detta kan bero på praktiska, ekonomiska eller andra orsaker. Det 
är därför viktigt att poängtera att även om det finns stöd för att attityd till ett objekt påverkar 
vilket beteende en individ företar, finns det även andra faktorer som påverkar. 
 
Näringsidkare och marknadsförare är alltså intresserade av att veta vilken attityd konsumenter 
har till de produkter, tjänster och varumärken som de saluför, för att därigenom i sin 
marknadsföring kunna påverka konsumenterna i för företaget önskvärd riktning. För att 
fastställa attityder finns ett flertal modeller genom vilka de kan mätas. De två mest 
övergripande sätten är genom direkt mätning, det vill säga genom att direkt fråga vad 
individen anser om något eller genom indirekt mätning, det vill säga genom att tolka 
individens signaler eller studera dennes beteende (Bohner & Wänke 2002). De mest använda 
modellerna i marknadsföringssammanhang hör till de direkta modellerna (Grunert et al.1999), 
varför de indirekta modellerna inte kommer att beröras vidare i denna uppsats. Den allra 
enklaste direkta modellen torde vara att fråga någon en (1) fråga om vad han eller hon tycker 
om något, men på grund av frågans omfattning kan validiteten med den ifrågasättas. 
Alternativet är multiattributmodeller där flera frågor ställs, såsom Semantic differential, 
Likert-skalan, Thurstone-skalan med flera (Bohner & Wänke 2002). En erkänd modell inom 
marknadsföringssammanhang är Fishbein’s multiattributattitydmodell som avser mäta 
attityden till ett visst objekt. Denna har varit utgångspunkt för ett flertal andra 
attitydmätningsmodeller som bättre kan påvisa samband mellan attityd och beteende. En av 
dem är Ajzen’s vidareutveckling - Teorin om det planerade beteendet (Theory of planned 

behaviour) (Grunert et al.1999), vilken är den modell som använts för den här 
undersökningen. 
 

Figur 1 – Ajzen’s modell över Teorin om det planerade beteendet (Bohner & Wänke 2002) 

 
 
Det som enligt Ajzen närmast avgör om ett beteende kommer att realiseras är intentionen till 
beteendet. Intentionen är uppbyggd av tre (3) komponenter:  

1. Individens egen attityd till beteendet (Attitude towards specific behaviour, Aact)  
2. Individens uppfattning av vad denne tror att andra vill att han eller hon skall göra samt 

dennes vilja att tillmötesgå dessa önskningar eller förväntningar, det vill säga den 
subjektiva normen (Social norm, SN)  

3. Den kontroll individen upplever sig ha till att genomföra beteendet (Percieved control, 
PC) (3) (Grunert et al.1999). Fortsättningsvis kommer PC att benämnas för individens 
egenuppfattade förmåga. 
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Skälen till att denna modell har valts är dels att det här är en erkänd modell i 
marknadsföringssammanhang, dels att den utöver individens attityd till beteendet även tar 
hänsyn till att andra faktorer som har betydelse för om beteendet kommer att utföras eller ej. 
Mot bakgrund av detta skall det bättre gå att förutsäga vilket beteende en individ kommer att 
engagera sig i (Minor & Mowen 1998).  

1.2 Problemdiskussion 

Kakelplattan AB är ett fristående företag i Karlstad som är återförsäljare av kakel och klinker. 
Företaget har funnits i fyra år och VD:n, Anders Hargefors har under hösten vänt sig till 
Karlstads universitet för att få hjälp med att göra en marknadsundersökning. Företaget 
planerar att genomföra marknadsföringsåtgärder i form av direktreklam under våren 2007, för 
att därigenom öka försäljning och omsättning. Kakelplattan tror sig veta vilken kundgrupp de 
bör annonsera mot, men önskar genom en undersökning få bekräftelse för detta. Eftersom tio 
veckor är för kort tid för att genomföra en utförlig marknadsundersökning gavs istället 
förslaget, efter konsultation med handledaren, att undersöka vilka attityder och intentioner 
som finns till inköp av kakel och klinker hos befintliga och potentiella kunder i 
Karlstadområdet. Genom denna typ av undersökning är förhoppningen att kunna ge 
Kakelplattan vägledning inför sin planerade marknadsföring. För att genomföra en sådan 
undersökning står ett antal olika attitydmätningsmodeller till förfogande och av dessa är det 
Ajzen’s modell – Teorin om det planerade beteendet som kommer att användas. Det faktum 
att det är vår första kontakt med modellen och erfarenhet saknas om hur modellen används 
rent praktiskt gör att två saker bör tas i beaktande från vår sida: dels är det viktigt att teorin 
studeras noggrant för att skapa förståelse för modellen innan utformningen av frågeformuläret 
dels att ta vara på den här situationen som också är en möjlighet för att se om det kan finnas 
förslag som kan förbättra modellen; sådana svårigheter som mer erfarna användare inte tänker 
på. Det teoretiska problemet innebär alltså att använda modellen på ett korrekt sätt, och 
eventuellt ge förslag till förbättringar på densamma. 
 
Det praktiska problemet är att göra en undersökning som skall påvisa om det förekommer 
konsumentgrupper med olika starka attityder respektive intentioner till köp av kakel och 
klinker i Karlstad. Samtidigt ämnar undersökningen ta reda på om det finns några 
karaktäriserande drag hos kunderna som Kakelplattan bör ha i åtanke, när de ska utforma sin 
marknadskommunikation. Ett metodmässigt problem innebär avslutningsvis att undersöka hur 
väl enkäter fungerar i kombination med Ajzen’s modell. 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

Uppsatsens praktiska syfte är att mäta och beskriva befintliga 2  och potentiella kunders 3 
attityder och intentioner till köp av kakel och klinker i Karlstad. Undersökningen skall 
resultera i en kartläggning av vilka attityder och intentioner som finns samt påvisa om det 
förekommer olika faktorer som påverkar kunder vid köp. Då tidigare forskning4 inom detta 
område saknas5 är tanken att undersökningen samtidigt skall skapa en möjlighet för att i 
framtiden kunna genomföra liknande undersökningar som kan påvisa eventuella attityd- och 
intentionsförändringar som skett under en viss tidsperiod eller mellan olika geografiska 
regioner. Det teoretiska syftet är att genom att använda Ajzen’s modell se om den på något vis 
kan förbättras. Metodmässigt syfte är att utvärdera om modellen med fördel bör användas i 

                                                 
2 De med tidigare erfarenhet 
3 De med planer på köp 
4 Attityd och intention till köp av kakel och klinker 
5 Pia Dahl VD byggkeramikrådet, 2 november 2006 
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kombination med enkätundersökningar, eller om någon annan datainsamlingsmetod är att 
föredra.  
 
Uppsatsens praktiska syfte har ger upphov till följande frågeställningar: 
 
• Vilka attityder till köp av kakel och klinker har kunderna i Karlstad? 

• Förekommer det skillnader mellan olika kundgruppers köpintentioner? 

• Vilka faktorer påverkar kunderna vid inköp? 

• Vad bör Kakelplattan tänka på vid utformningen av sin marknadsföring?  

1.4 Avgränsningar 

Den inledande avgränsning som har gjorts för denna undersökning var att använda Ajzen’s 
modell om det planerade beteendet. Denna modell anses vara framstående inom 
marknadsföring för mätning av attityd och i sin tur intention till ett beteende. Den verkade 
dessutom vara logiskt uppbyggd och därmed praktisk att använda för att uppnå 
undersökningens syften. Avgränsning i metoden har gjorts mot en kvantitativ 
forskningsansats då denna verkade mest lämplig för uppsatsens problem och syften. Med 
anledning av att ett förhållande skulle beskrivas utifrån ett visst urval, och som senare skulle 
generaliseras på en population, ansågs valet av survey6 som en lämplig undersökningsansats. 
De respondenter som har ingått i undersökningen är privatpersoner som direkt har besökt de 
olika fysiska butikerna i Karlstad. Dessa individer skulle antingen ha planerat att köpa kakel 
och klinker inom den närmaste framtiden eller ha haft tidigare erfarenhet av köp. Detta urval 
gjordes mot bakgrund av att dessa individer redan antas ha en viss intention till köp av kakel 
och klinker och därmed ansågs som intressanta för undersökningen och därmed också för 
Kakelplattans kommande marknadsföring. För butikerna som ingått i undersökningen var 
kravet att de inte skulle ha försäljning mot företag utan mot privatpersoner, då det är till dem 
Kakelplattans marknadsföring kommer att rikta sig. I kapitel 2 (teorikapitlet) har avgränsning 
gjorts till att endast beröra högengagemangsprocessen, då köp av kakel och klinker har 
antagits vara ett sådant. Slutligen har ingen jämförelse gjorts mellan män och kvinnor, då 
köpbesluten antas fattas gemensamt. 
 

                                                 
6 Undersökning där urvalet av en population studeras (www.ne.se,  2007-01-09) 
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2 Teori 
Teorikapitlet inleds med en förklaring av olika begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Att ge förståelse för hur attityder kan formas beskrivs i såväl den Direkta som den 

Indirekta processen. Då det kan föreligga behov av att förändra attityder presenteras 

ett antal tillvägagångssätt genom vilka detta kan göras. Därpå följer en redogörelse 

för Ajzen’s modell, hur den är uppbyggd samt hur intentionen beräknas, för att 

därefter belysa de fallgropar som kan förhindra en korrekt prognostisering av ett 

beteende. Kapitlet avslutas med en teoretisk reflektion. 

2.1 Begrepp  

Attityd: Begreppet attityd härstammar från det latinska ordet aptus som innebär lämplighet, 

form
7 (från engelskans fitness) eller förmåga att anpassa sig

8 (från engelskans adaptedness). 
Dagens forskare använder uttrycket för att beskriva den fysiologiska benägenheten att närma 
sig eller undvika något (Minor & Mowen 1998). Psykologer menar att människan har 
attityder därför att de uppfyller olika psykologiska funktioner (Hewstone & Stroebe 2001). 
Det finns som tidigare nämnts ett flertal olika definitioner på begreppet attityd. Denna uppsats 
utgår från den definition som tagits upp i inledningen; att attityd syftar till en individs samlade 

utvärdering av ett koncept. Enligt Solomon (1996) är attityden till ett koncept9 uppbyggd och 
består av tre komponenter: den affektiva (1) vad individen tycker om något, den kognitiva (2) 
vad individen tror om något och den behavioristiska komponenten (3) som består av 
individens intention till en handling med avseende på ett objekt eller ett beteende. Den 
samlade utvärderingen åsyftar en granskning av alla tre komponenter (Aronson et al.2002) 
som resulterar i en attityd. Denna kan variera från att vara starkt positiv till starkt negativ 
(Gold & Douvan 1997), men kan också påverkas genom stimulering eller övertalning (Minor 
& Mowen 1998).  
 
Intention: Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet intention som ”inte bara 
viljeakters egenskap att vara riktade mot sina mål (i form av avsikter, målsättningar och 
syften) utan också andra mentala föreställningars (tankars och känslors) ‘riktadhet’ mot sina 
objekt generellt” http://www.ne.se (2006-12-05). Uppsatsen utgår från Minor och Mowen’s 
(1998) definition som innebär att konsumenten agerar på ett visst sätt i förhållande till att 
anskaffa, disponera eller använda sig av en produkt eller tjänst. I likhet med 
Nationalencyklopedin menar Minor och Mowen (1998) att en viss handling eller ett beteende 
föregås av intentionen att utföra handlingen. Denna definition kallas av författarna för 
beteendeintentionen (Behavioral intention) och tenderar att formas i omständigheter som 
kräver högt engagemang.  
 
Engagemang: Blackwell et al.(1995) definierar engagemang (involvement) som den grad av 
betydelse eller intresse som en individ uppfattar och som framkallats av ett stimulus i en 
specifik situation. Engagemang är ett samspel mellan en individ, ett objekt och en situation 
som alltid startar med att individen uppfattar att objektet kan uppfylla viktiga mål, behov eller 
värderingar. Detta motiverar engagemanget, men hur väl faktorerna kan mötas avgörs av den 
situationskontext som individen befinner sig i. Engagemanget i sig kan variera mellan att vara 
högt och lågt, och i vilken utsträckning en individ är engagerad beror på hur relevant en 
produkt eller tjänst uppfattas vara i en specifik situation (Blackwell et al.1995), vilket är den 
definition som använts i uppsatsen.  

                                                 
7 Översättning genom www.ne.se 
8 Ibidem 
9 Konkreta respektive abstrakta objekt såväl som beteenden (Grunert et al.1999) 
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2.2 Formande av attityder 

Attityder formas genom processer av egna erfarenheter, influenser från andra eller av 
emotionella reaktioner (Hogg & Vaughan 2002). Enligt Minor och Mowen (1998) samt Hogg 
och Vaughan (2002) kan attityder formas genom direkta respektive indirekta metoder. Det 
direkta formandet kan ske genom egna erfarenheter (klassisk respektive operant betingning) 
eller genom att studera andra och ta efter dem (modellinlärning) medan det indirekta 
formandet sker genom individens informationsbearbetning (kognitiv process).   

2.2.1 Direkt formande av attityder 
Attitydinlärning är en stor del av olika socialiseringsprocesser vari en människa formas från 
nyfödd bebis till att bli vuxen. De kan läras in från vänner, föräldrar, bekanta, skola, media 
etcetera. Forskare har identifierat främst tre processer som beskriver hur formandet sker; 
klassisk respektive operant betingning samt modellinlärning (Baron et al.1989). Klassisk 
betingning enligt Hogg och Vaughan (2002) handlar om att genom upprepning få ett stimulus 
som tidigare varit neutralt att förknippas med en reaktion, vilken tidigare framkallats av något 
annat obetingat stimulus. Ur ett marknadsföringsperspektiv är detta intressant då det faktiskt 
är möjligt att påverka en målgrupp att tycka om ett objekt genom att få dem att förknippa 
objektet med ett positivt stimulus (Bohner & Wänke 2002). Det vill säga när ett stimulus som 
förknippas med positiva känslor paras ihop med en produkt, så att produkten i sig framkallar 
positiva känslor. Ett exempel är Werthers Original-reklamen där farfar ger sonsonen en 
gräddkola och de delar en mysig stund ihop. Således kan bara åsynen av produkten Werthers 

Original i butiken framkalla positiva känslor.  
 
Operant betingning, även kallad instrumentell betingning handlar om att ett visst beteende 
åtföljs av olika konsekvenser för den som utför beteendet. Dessa kan vara såväl positiva som 
negativa och kan användas för att förstärka eller släcka ett beteende. För att förstärka ett 
beteende positivt, åtföljs det av någon form av positiva konsekvenser såsom rabatt, gratis 
varuprov eller kaffe i samband med besöket. Negativ förstärkning handlar om att släcka ett 
oönskat beteende och istället implementera ett nytt. Det kan göras genom att i reklam påvisa 
negativa konsekvenser av att inte använda en viss produkt. Om konsumenten alltså använder 
produkten, undgår han eller hon de negativa konsekvenser som annars skulle följa. Ett 
beteende kan släckas ut genom att det åtföljs av bestraffning, det vill säga följas av så 
negativa konsekvenser att konsumenten väljer av avstå helt från produkten. Ett annat sätt är 
att ta bort det stimuli som framkallar beteendet, så att det oönskade beteendet så småningom 
dör ut (Grunert et al.1999).  
 
Modellinlärning handlar om att individen genom observation tar efter någon annans beteende. 
Konsekvenserna som uppstår observeras istället för att upplevas av individen själv (Hogg & 
Vaughan 2002). Denna inlärning kan användas för att framkalla nya responsmönster, 
exempelvis ett köpbeteende, en produktanvändning eller för att stärka ett befintligt beteende; 
visa observatören att dennes beteende är korrekt samt för att släcka ut ett beteende; låta 
observatören se att modellen upplever negativa konsekvenser (Grunert et al.1999). 

2.2.2 Indirekt formande av attityder 
Attitydens tre beståndsdelar; affekt, kognition och beteende hänsyftar till att det finns ett 
samspel mellan att tycka något, tro något och ha som syfte att utföra något. En attityd till 
något kan alltså inte uppstå, utifrån enbart en av dessa tre komponenter. Alla tre är viktiga i 
sig, men deras inbördes betydelse kommer att variera beroende på individens engagemang till 
objektet eller beteendet.  
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Attitydforskare har utvecklat ett koncept som kallas för effekthierarkin (hierarchy of effect), 
som söker förklara respektive komponents inverkan till att en attityd uppstår. Med andra ord 
kommer en av dessa komponenter att ha en större inverkan än de andra, beroende på 
individens engagemang. Attityden till objektet eller beteendet formas endera genom en 
högengagemangsprocess, lågengagemangsprocess, experientalprocess10 (Solomon et al.1999) 
eller genom en behavioral influensprocess (Minor & Mowen 1998).  
 
Uppsatsen avgränsar sig till att endast beröra högengagemangsprocessen, då köp av kakel och 
klinker får antas kräva omfattande informationsinsamling samt noggrant övervägande innan 
köp, något som karaktäriserar högengagemangsköp (Agndal & Axelsson 2005). För produkter 
och tjänster av det här slaget som framkallar högt engagemang sker köpbeslutet genom en 
konsumentbeslutsfattandeprocess. Det första som sker är att konsumenten skaffar sig kunskap 
om produkten eller tjänsten ifråga och utifrån det formar en föreställning om vad han eller hon 
tror om produkten (kognition). Denna kunskap utvärderas och skapar ett gillande eller ett 
ogillande för produkten eller tjänsten (affekt), som i slutfasen leder fram konsumenten till en 
handling (ett beteende).  
 
Attityden i den här processen baserar sig på individens kognitiva informationsbearbetning. 
Med andra ord formas attityden under den process i vilken konsumenten hämtar och samlar in 
information och domineras därmed av komponenten kognition. Konsumenten antas vara 
engagerad i hög grad; mycket information eftersöks och alternativen utvärderas noga då 
beslutet antas få betydelsefulla konsekvenser. Effekterna vid högengagemangsköp har då 
följande rangordning: kognition � affekt � beteende (Solomon et al.1999; Minor & Mowen, 
1998). 

2.3 Strategier för förändring av attityder 

Då felaktiga uppfattningar om företags tjänster och produkter kan leda till negativa 
konsekvenser för företagen såsom minskad försäljning och minskade intäkter (Jobber 2004), 
kan det finnas behov för dessa att, genom övertalning (persuasion), förändra uppfattningarna. 
Övertalning definieras som aktiva åtgärder till att förända attityder (Solomon 1996). Genom 
att känna till vilka föreställningar en individ håller som framträdande och vad han eller hon 
anser om dessa är det möjligt att försöka förändra dem, i en för företaget, fördelaktig riktning. 
Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att uppnå förändring. Ett sätt är att lägga till nya 
positiva föreställningar eller attribut om produkten eller tjänsten som konsumenten kan hålla 
som framträdande eller genom att öka styrkan på en redan befintlig positivt framträdande 
föreställning respektive minska styrkan på en negativ. Det är dessutom möjligt att få individer 
att omvärdera en föreställning genom exempelvis ny information (Grunert et al.1999) eller 
slutligen, genom exempelvis komparativ marknadsföring, det vill säga att försöka minska det 
som gör att konkurrenterna uppfattas som bättre (Solomon 1996).  

2.4 Teorin om det planerade beteendet 

För att enligt Ajzen’s modell mäta om ett beteende kommer att utföras eller inte måste 
intentionen till beteendet mätas. Som tidigare nämnts i inledningen består intentionen av 
komponenterna attityden till det specifika beteendet (Aact), den subjektiva normen (SN), samt 
individens egenuppfattade förmåga till att genomföra beteendet (PC). En övergripande bild av 
modellen ges i figur 2. 
 

 

                                                 
10 Impulsköp 
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Figur 2 - Teorin om det planerade beteendet (Grunert et al.1999) 

 
Intentionsberäkningen inleds med att först ta reda de framträdande föreställningar, så kallade 
behavioral beliefs, som individen har kring beteendet utifrån de tre komponenterna. Utifrån 
dessa föreställningar ställs sedan frågor till individen, vars syfte är att ta reda på vilken 
värdering denne lägger vid de olika föreställningarna. Detta görs genom att respondenten får 
svara på frågor som belyser dennes bedömning av hur troligt eller inte troligt något kan antas 
vara, hur bra eller hur dåligt något kan antas vara eller hur något kan antas förenkla eller inte 

förenkla etcetera. Bedömningen görs av respondenten på en skala +3 till -3, där +3 
representerar att respondenten i hög grad tror att det infaller och där -3 säger motsatsen. 
Därefter skall individen styrkevärdera de olika föreställningarna. Med detta åsyftas att 
individen styrkevärderar hur viktig en föreställning är för denne på en skala 7 till 1, där 7 
klassas som Mycket viktigt och 1 som Oviktigt. Först när dessa två värden är tillgängliga är det 
möjligt att beräkna intentionen. Denna beräknas då genom att multiplicera den bedömning 
individen lagt vid en föreställning med hur viktig individen ansåg föreställningen vara. 
Poängsumman av samtliga frågor talar om att den respondent/kategori med högst poäng, 
enligt modellen, anses vara den som med störst sannolikhet kommer att engagera sig i det 
specifika beteendet (Minor & Mowen 1998). 
 
Intentionen beräknas genom följande formel: )3()2()1( wPCwSNwAactBIB ++=≈  

B = Beteende 
BI = Konsumentens intention till engagemang i beteendet 
Aact = Attityden till ett beteende 
SN = Subjektiv norm 
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PC = Individens uppfattade förmåga till att genomföra beteendet 
w1, w2, w3 = Styrka som individen fäster vid Aact, SN samt PC (Grunert et al.1999) 
 
Beteende (B) avser en viss handling gentemot ett objekt (Grunert et al.1999) som exempelvis 
innebär att besöka en affär, köpa respektive installera kakel och klinker, etcetera. 
 
Beteendeintention (BI) handlar om att individen gör en koppling mellan sig själv och en 
framtida handling. Det vill säga engagera sig i ett visst beteende för att nå ett visst mål 
(Grunert et al.1999). Exempelvis spara pengar för att kunna göra ett större köp, inhämta 
produktkunskap, utvärdera alternativ etcetera.  
 
Attityd till ett beteende (Aact) syftar till en individs utvärdering av de konsekvenser denne 
uppfattar att ett visst beteende kommer att medföra samt dennes styrkevärdering av dessa. Aact 
kan definieras som sannolikheten för att en viss konsekvens skall ske (bi) * styrkevärdering av 

konsekvensen (ei) (Grunert et al.1999).  
 
Subjektiv norm (SN) avser belysa individens uppfattning om vad denne tror att andra vill att 
han eller hon ska göra (NBj) samt i vilken utsträckning denne tar hänsyn till andras förväntade 
reaktioner av ett visst beteende, (MCj). Den subjektiva normen beräknas genom NBj * MCj 
(Grunert et al.1999).  
 
Egenuppfattad förmåga till att genomföra beteendet (PC) handlar om faktorer som kan 
påverka eller begränsa om en individ faktiskt kan genomföra ett beteende eller ej. PC 
beräknas genom att multiplicera den effekt som en begränsande faktor har på ett beteende (pk) 
med den faktiska möjlighet individen har till att genomföra beteendet (ck); tillgång till faktorer 
som kan bistå beteendet (Grunert et al.1999). Exempelvis multipliceras oförmåga att installera 
kakel och klinker (effekt) på grund av bristande installationskompetens (begränsande faktor) 
med möjligheten att genomföra beteendet trots den begränsande faktorn. 
 
Summan av Aact, SN samt PC avgör vilken beteendeintention (BI) en konsument har. 
Beroende på vilken situation en individ befinner sig i kommer komponenternas relativa 
påverkan att skilja sig åt. I vissa situationer kommer Aact att vara dominerande vid valet av ett 
visst objekt, medan andra situationer kan domineras av SN respektive PC. För marknadsförare 
är det väsentligt att veta vilken av dessa komponenter som har störst inverkan på 
beteendeintentionen och därmed beteendet, för att utifrån denna kunskap forma sin 
marknadsföringsstrategi (Grunert et al.1999).  

2.5 Fallgropar vid prognostisering 

Förmågan att kunna förstå, förutspå och påverka konsumenters olika beteenden är oftast en 
marknadsförares primära huvudmål och oavsett vilka modeller som används för att 
prognostisera dessa beteenden finns det faktorer som kan förhindra eller påverka att 
prognosen blir felaktig. Detta är något som även gäller för Ajzen’s modell. Felaktigheter som 
kan uppstå behöver inte bero på modellens oförmåga att prognostisera ett beteende, utan på 
när och hur modellen används. Faktorer som kan göra att prognosen blir felaktig kan vara att 
ny information kommer individen till känna efter mätningen som gör att Aact, SN eller PC 
ändras. Även tiden som löper mellan mätningen och beteendets genomförande inverkar på det 
viset att ju längre denna tid är, desto större är sannolikheten att den ursprungliga intentionen 
inte stämmer överens med det beteende som faktiskt genomförts. En prognos kan också vara 
otillförlitlig om den grundar sig på en intention som i sin tur grundar sig på ett fåtal svaga 
föreställningar. Vidare kan oförväntade händelser i en individs miljö göra att ett beteende blir 
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omöjligt att genomföra, exempelvis att ett planerat besök till affären inte kan ske på grund av 
att affären har gått i konkurs (Grunert et al.1999), eller att det ibland kan krävas ett samarbete 
med andra för att kunna genomföra ett beteende (Solomon 1996).  

2.6 Teoretiska reflektioner 

Det finns för den här undersökningen en baktanke med att ta upp de ovan nämnda avsnitten. 
Genom att känna till de olika begreppen skapas möjligheter till en högre förståelse av 
ämnesområdet attityd och intention. Detta i samband med att ha förståelse för hur attityder 
kan formas, påverkas och förändras kan denna information fungera som vägledning för 
Kakelplattan i sin verksamhet. Kännedom om intentionen; vad den består av och vilken 
komponent som är den dominerande, gör att företaget i sin marknadsföringsstrategi kan lägga 
fokus på den dominerande, men ändå bör ha de andra komponenterna i åtanke. De fallgropar 
som nämnts ovan, vilka kunnat påverka undersökningen under dess genomförande, har tagits i 
beaktande i de fall det varit möjligt, men det finns fortfarande faktorer som kan stjälpa 
prognostiseringen, men som ligger utanför mätningens kontroll. Det är bland annat faktorer 
som att ny information kan komma respondenterna till känna, det kan ske oförväntade 
händelser i respondenternas miljö samt konkurrerande företagens agerande på marknaden.  
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs för den forsknings- och undersökningsansats som valts med 

bakgrund i uppsatsens problemdiskussion och som anses vara lämplig för 

undersökningen. Därefter beskrivs urval av butiker och respondenter samt 

respondenternas storlek och bortfall. Detta åtföljs av en redogörelse för hur 

datainsamlingen har gått till; enkätutformningen samt undersökningens praktiska 

genomförande. Kapitlet avslutas med att ta upp faktorer som kan ha påverkat 

uppsatsens giltighet respektive trovärdighet.  

 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet.”(Ejvegård 2003, s.31)  

3.1 Forskningsansats 

Valet av forskningsansats bör enligt Patel och Tebelius (1990) avgöras av den 
problemformulering som undersökningen avser behandla. Utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar, vilka är att beskriva hur det rådande förhållandet beträffande attityd och 
intention till inköp av kakel och klinker ser ut, görs en extensiv undersökning. Denna avser 
inte förklara varför vissa grupper har den attityd eller intention de har, utan kommer istället 
att ge en beskrivning av förhållandet i numerära termer. Då det inte heller är möjligt att 
genomföra en totalundersökning som omfattar samtliga potentiella och befintliga kunder, 
framstår ett genomförande av undersökningen på ett representativt urval som ett lämpligt 
alternativ. Dessa premisser gör, enligt Jacobsen (2002), att en kvantitativ forskningsansats är 
att föredra. 

3.2 Undersökningsansats 

Vid val av undersökningsansats föreligger ett flertal olika alternativ, beroende på vilken typ 
av undersökning som skall göras och vilka frågor forskaren önskar få besvarade. Det som 
karaktäriserar uppsatsens undersökning är dels att det är ett förhållande i nuet som skall mätas 
och dels att det görs på ett urval av populationen, som senare skall generaliseras. Med detta 
som argument får det anses som passande att lägga upp undersökningen som en survey

11
 

(Jacobsen 2002; Befring 1994). För insamling av data kommer enkäter att användas då dessa 
har möjlighet att ge information om många variabler (Patel & Tebelius 1990). 

3.3 Urval, storlek och bortfall 

Då kunskap saknas om hur den totala populationen ser ut och det inte heller är möjligt att göra 
en undersökning som innefattar samtliga individer i den, bedömdes att ett bekvämlighetsurval 
var det bästa alternativet för undersökningen. Urvalet består av de personer som befinner sig i 
butiken vid undersökningens tillfälle och som frivilligt väljer att besvara enkäten. Vid 
bekvämlighetsurval ingår endast de individer som vid undersökningstillfället råkar finnas till 
hands (Bell 2000), i det här fallet kunderna i butikerna. Orsaken till urvalet beror på 
antagandet att kunder med tidigare erfarenhet eller planer på köp ansågs som relevanta för 
undersökningen då dessa har erfarenhet av eller är i köpprocessen och därmed är mottagliga 
för marknadsföring. Den ursprungliga tanken var att urvalets storlek skulle omfatta 300 
respondenter eftersom detta antal ansågs som hanterbart inför den kommande 
resultatsammanställningen men på samma gång tillräckligt till antalet för att vara 
representativt. På grund av undersökningens tidsbegränsning och det låga antalet 

                                                 
11 Undersökning där urvalet av en population studeras (www.ne.se, 2007-01-09) 
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butiksbesökande under perioden, blev svarsantalet inte mer än 167 respondenter efter bortfall. 
Bortfallet består av de fyra individer som besvarat enkäten, men som varken har planer på att 
inom den närmaste framtiden göra inköp av kakel och klinker eller som har någon tidigare 
erfarenhet av inköp av kakel och klinker. Beträffande bortfall av butiker föll tre stycken bort, 
detta beroende på att kundantalet per månad, enligt personalen var alldeles för lågt, samt att 
en av butikerna endast sålde till grossister. 

3.4 Datainsamling 

Vid insamling av data går det att använda sig av bland annat intervjuer, observationer eller 
enkäter (Ejvegård, 2003; Jacobsen, 2002). För denna undersökning ansågs enkätundersökning 
som den mest lämpliga då denna metod är billig, enkel och mindre tidskrävande samtidigt 
som det går att nå ut till många personer på en gång. Dessutom är svaren som fås skriftliga 
och därmed mer lätthanterliga vid analysen (Ejvegård, 2003). En av riskerna med 
enkätundersökningar är att den som utformar enkäten, i förväg, bestämmer sig för vilka 
svarsalternativ som är relevanta, vilket kan göra att den får subjektiva inslag och därmed inte 
visar en korrekt bild (Andersson 1994; Jacobsen 2002).  

3.4.1 Enkätutformning och dess praktiska genomförande 
För att utforma enkäten och genomföra undersökningen enligt Ajzen’s modell - Teorin om det 
planerade beteendet, var det nödvändigt att dela upp undersökningsprocessen i två faser. Den 
inledande fasen bestod i att ta reda på de mest framträdande föreställningar, behavioral 

beliefs, konsumenter anser som viktigt eller tänkvärt vid inköp av kakel och klinker. Detta 
gjordes genom att utforma ett kortare formulär om tre frågor (bilaga 1), där respondenterna 
tillfrågades muntligt. Den andra fasen bestod i att utifrån den första fasens resultat utforma 
den enkät, vars frågor skulle grunda sig på dessa framträdande föreställningar, i enlighet med 
modellen. Därigenom minskades risken för subjektiva inslag som kan följa med utformningen 
av frågorna. 
 
Enkäten (bilaga 2) består av tre delar, där den första delen utgörs av ett antal bakgrundsfrågor, 
som egentligen inte är en del av Ajzen’s modell, men som har till syfte att urskilja olika 
kundgrupper (ålder, kön, boendeform, årsinkomst, tidigare erfarenhet med mera). Den andra 
delen består av tolv frågor som alla har olika syften härrörande de olika delarna i Ajzen’s 
modell; Aact, SN och PC. Den sista och avslutande delen låter respondenterna ta ställning till 
hur viktiga olika föreställningar är för dem.  
 
Rent praktiskt inleddes fas ett med en kortare rundfrågning bland undersökarnas närmaste 
omgivning för att därigenom ta reda på de mest framträdande föreställningar som de 
tillfrågade hade kring köp av kakel och klinker. Undersökningen utvidgades sedan till att även 
fråga boende i närheten av Kronoparken Centrum för att utöka antalet respondenter. I denna 
fas av undersökningen tillfrågades cirka femtio personer totalt, där ungefär hälften var män 
och den andra hälften kvinnor, båda mellan uppskattningsvis 25-70 år. Då föreställningarna 
hos respondenterna inte nämnvärt skiljde sig åt och därmed ansågs som starka, togs beslutet 
att inte utöka undersökningsunderlaget ytterligare, det vill säga varken fråga fler respondenter 
eller ändra plats för förundersökningen för att på så vis så snabbt som möjligt komma igång 
med enkätutformningen.  
 
Den andra fasen inleddes med att utifrån föreställningarna formulera frågor till enkäten. Ett 
femtiotal frågor togs fram, varav tjugo av dessa valdes för att ingå i ett pilottest om tjugo 
personer med såväl män som kvinnor i varierade åldrar. Testet utfördes bland vänner och 
bekanta där de flesta hade tidigare erfarenhet av köp av kakel och klinker. Syftet med testet 
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var att prova modellens konstruktion samt se om frågorna var relevanta och undersökte det 
som skulle undersökas. Testet visade att vissa frågor behövde revideras medan andra behövde 
kompletteras. Dessa justeringar gjordes varpå ytterligare tester genomfördes, vilket slutligen 
resulterade i att tolv frågor kunde väljas ut för att sedan ingå i den slutgiltiga enkäten. För en 
utförligare beskrivning, se bilaga 3.  

3.4.2 Undersökningens praktiska genomförande 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte togs beslutet att dela ut enkäter till de flesta butiker i 
Karlstad vilka driver försäljning av kakel och klinker. Den färdiga enkäten kopierades upp 
och distribuerades till de olika butikerna i samband med ett veckoslut, för att på det viset göra 
enkäten tillgänglig till så många respondenter som möjligt. Ingen aktiv insamling gjordes 
under helgen men personalen ombads lägga enkäterna på en väl exponerad plats, där de 
besökande kunderna skulle kunna besvara den. Den nästkommande veckan gjordes återbesök 
för att dels samla in besvarade enkäter och dels aktivt samla in svar från nya respondenter 
som befann sig i butikerna (se 3.3 för motivering). Detta skulle göras återkommande under 
hela veckan. Genom att variera dagarna och tidpunkterna för besöken var förhoppningen att 
täcka in olika kundkategorier och därmed göra urvalet så representativt för populationen som 
möjligt. Utförligare beskrivning står att finna i bilaga 4. 

3.5 Analysmetod 

Vid datasammanställningen har Microsoft Excel, version 11.8105.8107 använts. Resultaten 
redovisas främst genom stapeldiagram och tabeller då dessa antas kunna visa resultatutfallet 
på ett tydligt sätt. Respondenterna har i huvudsak analyserats utifrån variablerna ålder, 
inkomst och boendeform då det antogs finnas korrelation mellan dessa variabler och de 
beräknade intentionerna.  

3.6 Giltighet 

Giltighet, även kallat validitet, innebär enligt Davidson och Patel (2003) att det som ämnas 
undersökas och det som faktiskt undersöks skall stämma överens. Detta kallas av Jacobsen 
(2002) för intern giltighet. Han talar dessutom om extern giltighet, det vill säga att resultatet 
skall gå att generalisera på den totala populationen.  
 
De frågor som ställts i enkäten är baserade på de föreställningar som framkommit under 
undersökningens första fas. Dessa har vidare utformats i enlighet med Ajzen’s modell och 
avser att belysa Aact, SN och PC. Huruvida dessa föreställningar är representativa för 
respondenterna i fas 2 kan eventuellt ifrågasättas då attityder och intentioner kan skilja sig åt 
beroende på om individen befinner sig i en köpsituation eller ej. Vid enkätutformningen togs 
beslutet att de individer som undersöktes i fas 1 ansågs som representativa för 
undersökningens andra fas då föreställningarna antogs vara likvärdiga. Resultatet skulle 
eventuellt ha varit mer rättvisande om individer som faktiskt befunnit sig i en butik hade 
tillfrågats även under fas 1. En annan faktor som kan ha kommit att påverka den interna 
giltigheten är utformningen av vissa frågor; däribland fråga 2 i del 1 av enkäten respektive 
fråga 7, del 1 i enkäten (se bilaga 2). Beträffande åldersfördelningen i fråga 2, borde den ha 
haft en annan fördelning än den befintliga. Den första brytpunkten på skalan borde redan ha 
varit vid 25 år, då det får antas att det är vid denna ålder som människor skaffar stadigvarande 
bostad, jobb, bildar familj, etcetera. Vidare när det gäller fråga 7, borde inkomstfördelningen 
ha haft ett par alternativ efter 400 000 SEK (Svenska kronor), (då hushåll med två löntagare 
relativt enkelt kom upp i den summan) för att se om det förekommer några intressanta 
skillnader i attityd respektive intention hos hushåll med en högre total inkomst. Även fråga 
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10, del 2 kan ifrågasättas eftersom den nu i efterhand anses bättre ha kunnat passa in i 
komponenten SN.  
 
För att säkerställa att den externa giltigheten skulle bli så hög som möjligt, har besöken i 
butikerna planlagts efter vissa tidpunkter, för att så många olika kundtyper som möjligt skulle 
komma med i undersökningen. Den externa giltigheten kan även påverkas av antalet 
respondenter som besvarar enkäten. Med hänsyn tagen till att det antal kunder som besvarat 
enkäten faktiskt utgör en övervägande andel av dem som besökt butikerna under 
undersökningsperioden, torde detta innebära att urvalet som helhet borde vara representativt 
för den totala populationen. Detta, till trots att antalet respondenter inte uppgick till det först 
önskade. Antalet respondenter i de olika kategorierna 12  bör procentuellt ändå vara 
representativt för populationen, då antalet för dessa kategorier inte utgjordes av fler 
besökande i butikerna. Däremot kan det ifrågasättas om åsikterna från de grupper som är få 
till antalet och vars respondenter kan utgöras av extrempunkter kan generaliseras på 
respektive grupp i den totala populationen. Detta skulle eventuellt ha kunnat motverkas om 
undersökningsperioden hade förlängts och antalet respondenter i dessa grupper hade varit fler. 
Det bör även påpekas att butikspersonalen i några av butikerna hävdade att det rådde 
lågsäsong under undersökningsperioden, vilket kan ha haft sin inverkan. En spekulativ tanke 
om vad som kunde ha ökat respondenternas svarsvilja under den helg då ingen aktiv 
insamling gjordes, hade varit om Karlstad universitetets logotyp hade tryckts på 
informationsbladet till kunderna.  

3.7 Trovärdighet 

Trovärdighet, även kallat reliabilitet, handlar om att det som undersöks måste gå att lita på. 
Detta innebär att om undersökningen skulle genomföras fler gånger, skulle resultaten ändå bli 
desamma (Jacobsen 2002). 
 
Under pilottesterna av enkäten visade det sig att ett fåtal personer hade svårigheter med att 
förstå hur graderingen av siffrorna i del 2 i enkäten skulle tolkas. Detta skulle ha kunnat leda 
till att respondenterna senare i undersökningen besvarat enkäten felaktigt, något som skulle ha 
gett missvisande resultat och därmed sänkt trovärdigheten. För att undvika detta problem 
bifogades ett informationsblad till butikerna som förklarade graderingens innebörd för 
respondenterna, varpå även butikspersonalen informerades om hur siffergraderingen skulle 
avläsas. Vid de tillfällen då aktiv svarsinsamling gjordes fick respondenterna en muntlig 
förklaring innan de fick fylla i enkäten för att därigenom minska sannolikheten för 
missuppfattningar. För att undvika risken för intervjuareffekt13 tilldelades respondenterna en 
enkät, som de sedan fick besvara i enskildhet. Då uppmärksamhet har riktats mot de faktorer 
som kunnat sänka trovärdigheten samtidigt som åtgärder vidtagits för att motverka effekterna 
av dessa, borde inga uppenbara skäl att ifrågasätta trovärdigheten föreligga. På grund av de 
fallgropar som varit utanför undersökningens kontroll, vilka bland annat tagits upp i kapitlet 
2.5, fallgropar vid prognostisering, skulle trots allt en likadan undersökning ändå kunna leda 
till ett annat utfall. 

                                                 
12 Exempelvis boende i hyresrätt, ålder ≥75 
13 Risk för snedvridna svar som orsakas av intervjuarens närvaro (Jacobsen 2002) 
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4 Resultat 
I detta kapitel skildras undersökningens resultat som framkommit under fas 1 

respektive fas 2. Till följd av uppsatsens syfte avser kapitlet att belysa om det finns 

olika kategorier vars attityder och intentioner till köp av kakel och klinker skiljer sig 

åt. Kategorierna jämförs främst utifrån olika variabler såsom ålder, kön och 

boendeform. 

4.1 Undersökningsresultat, fas 1 

I undersökningens första fas efterfrågades respondenternas föreställningar kring inköp av 
kakel och klinker. Genom att ställa frågorna i frågeformulär 1 (bilaga 1) var det möjligt att ta 
reda på de föreställningar som var mest framträdande för de tillfrågade. Den första frågan 
avsåg att få reda på de uppfattade konsekvenser ett eventuellt köp skulle innebära, i syfte att 
finna behavioral beliefs kring Aact. De förställningar som framkom mest frekvent från 
respondenterna hade innebörden att ”kakel och klinker förhöjer bostadsvärdet”, ”det ser 
snyggt och fräscht ut”, ”det är lite lyxigt”, ”det är dyrt att installera”, ”ett bra material som 
håller i många år”. Fråga nummer två åsyftade till att finna faktorer som skulle påverka 
respondenterna till inköp, det vill säga faktorer som SN-frågorna i enkäten skulle grunda sig 
på. De svar som framkom på denna fråga var sammanfattningsvis att närmiljön, det vill säga 
familj, vänner och grannar påverkar mest, men att även media i form av tidningar, TV och 
övrig reklam, hade viss inverkan. Den tredje och sista frågan som skulle ta reda på faktorer 
som skulle försvåra eller begränsa ett köp av kakel och klinker visade att ekonomiska 
resurser, dålig produktkunskap eller bristande kompetens kring installation var det som 
förekom oftast. Utifrån dessa utformades sedan PC-frågor. I kapitel 3.4.1 går det att läsa 
närmare om enkätutformningen och dess praktiska genomförande.  

4.2 Undersökningsresultat, fas 2 

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen. Det totala antalet respondenter 
uppgick till 167 stycken, varav 84 var män och 83 var kvinnor. Totalt ingick 9 butiker i 
undersökningen. Utifrån enkätens bakgrundsfrågor (bilaga 2, del 1) har bland annat följande 
variabler studerats i undersökningen: könsfördelning, boendeform, hushållens totala 
årsinkomst, tidigare erfarenhet av inköp samt framtida planer på inköp. Jämförelser för 
intention har i huvudsak gjorts mellan variablerna boendeform, inkomst och ålder eftersom 
dessa variabler ansågs vara mest relevanta för frågorna utifrån Ajzen’s modell. När det 
kommer till tolkning av resultaten bör några av kategorierna betraktas med viss försiktighet då 
antalet respondenter i dem är få till antalet och därmed kan utgöras av extrempunkter, vilkas 
åsikter därför kan vara vilseledande. Den procentuella fördelningen bör ändock vara 
representativ för den totala populationen.  
 
Varje fråga redovisas utifrån variabeln ålder, vilken använts som huvudvariabel. I slutet av 
detta kapitel presenteras även ett antal tabeller där det är möjligt att studera vilken inverkan de 
olika komponenterna Aact, SN samt PC har på intentionen utifrån inkomst och boendeform. 
Resultatet som följer redovisar dels respondenternas bedömningar rörande köp av kakel och 
klinker (bilaga 2, del 2) och dels den styrkevärdering som respondenterna fäster vid de olika 
föreställningarna (bilaga 2, del 3). Dessa två resulterar slutligen i en poäng som visar 
respondentens intention till köp av kakel och klinker. Samtliga diagram redovisas som 
genomsnitt.  
 
Det inledande diagrammet redovisar fördelningen av män och kvinnor i de olika 
ålderskategorierna i förhållande till det totala antalet respondenter. Diagrammet visar bland 
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annat att kvinnor i ålderskategorin 15-29 år utgör 3,6 procent av det totala urvalet, medan män 
i samma ålderskategori står för 4,8 procent. Totalt sett är fördelningen mellan män och 
kvinnor jämn; 50,3 procent män respektive 49,7 procent kvinnor. Någon närmare jämförelse 
mellan män och kvinnor kommer inte att göras då köpbesluten som tidigare nämnts antas 
fattas gemensamt för hushållen, och då majoriteten, 87,4 procent, av respondenterna bestod av 
parförhållanden. 

Figur 3 - Könsfördelning i förhållande till det totala antalet respondenter 
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Tabell 1 – Urval i antal och procent utifrån ålder 

I tabell 1 redovisas ålderskategoriernas antal samt 
kategoriernas procentuella andel av det totala 
urvalet. Det är möjligt att se att kategorin 30-44 år 
är dominerande med cirka 37,1 procent, medan 
kategorin 15-29 år utgör 8,4 procent och ≥75 
endast utgör 3,0 procent av samtliga respondenter. 
Tabell 1 visar att respondenterna i regel är mellan 
30-74 år. 

Tabell 2 – Urval i antal och procent utifrån inkomst 

Tabell 2 visar som synes att fördelningen av 
antalet respondenter i inkomstkategorierna är 
tämligen ojämna. Det går att utläsa att 78 procent 
av de butiksbesökande utgörs av individer från 
hushåll som tjänar 325 TSEK (Tusen svenska 
kronor) eller mer, medan de hushållen med lägre 
inkomst än 175 TSEK inte utgörs av mer än 4,8 
procent. 

 
Tabell 3 - Urval i antal och procent utifrån boendeform 

 

I tabell 3 går det att utläsa att respondenterna i 
störst utsträckning utgörs av individer boende i 
villa, 73,3 procent. Med undantag för 
bostadsrättsägarna, 14,8 procent, är de övriga få 
till antalet. 
 

Kategori Antal Procent 

15-29 14 8,4 % 

30-44 62 37,1 % 

45-59 42 25,1 % 

60-74 44 26,3 % 

≥75 5 3,0 % 

Total 167 100 % 

Kategori Antal Procent 

-100 2 1,2 % 

100-175 6 3,6 % 

175-250 16 9,6 % 

250-325 13 7,8 % 

325-400 35 21,0 % 

400- 95 57,0 % 

Totalt 167 100,0 % 

Kategori Antal Procent 

Villa 129 76,3 % 

Bostadsrätt 25 14,8 % 

Radhus 6 3,6 % 

Hyreslägenhet 9 5,3 % 

Total 169 100 % 
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4.2.2 Individens attityd gentemot beteendet, Aact 

De fyra första frågorna i enkätens andra del (bilaga 2) avspeglar konsumentens attityd till 

beteendet köp av kakel och klinker. Denna komponent mäts dels genom att respondenten 
bedömer hur troligt respektive inte troligt de framträdande konsekvenserna är, och dels med 
den styrkevärdering denne lägger vid de olika föreställningarna från del 3 i enkäten.  
 
1. Hur troligt är det att värdet på min bostad ökar av att jag installerar kakel och/eller 

klinker? 

Figur 4 – Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - värdeökning av bostaden 
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Detta diagram representerar ålderskategoriernas genomsnittliga bedömning av den 
framträdande konsekvensen samt styrkevärdering av föreställningen. Samtliga respondenter 
bedömer, med 2,1 poäng i genomsnitt på skalan -3 till +3, att installation av kakel och klinker 
höjer bostadsvärdet. Samtidigt kan utläsas att ju äldre ålderskategori som tillfrågats desto 
mindre trolig ansågs en värdeökning vara. När det gäller styrkan, kan avläsas att 
åldersgrupperna 15-29, 30-44 samt 45-59 år anser att värdeökning av bostaden är viktigare än 
vad grupperna 60-74 samt ≥75 år gör. Urvalets genomsnittliga styrkevärdering beräknades till 
4,4 poäng på en skala mellan 7 (Viktigt) till 1 (Oviktigt). 
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2. Hur troligt är det att kakel och/eller klinker bidrar till att ge det berörda utrymmet 
(exempelvis kök, badrum, hall) en känsla av exklusivitet? 

Figur 5 – Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - exklusivitet 
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I detta diagram framgår att alla åldersgrupper anser det som troligt att en installation av kakel 
och klinker bidrar till en luxuös känsla. Detta påvisas genom att den genomsnittliga 
bedömningen av konsekvensen beräknats till 2,3 poäng. Styrkestaplarna för föreställningen 
känsla av exklusivitet uppgår till 4,8 i genomsnitt. 
 
3. Hur troligt är det att priset relaterar till bra kvalitet (hållbarhet)? 

Figur 6 – Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - kvalitet 
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Samtliga respondenter anser det som troligt att priset på kakel och klinker är relaterat till 
produktens kvalitet. Gruppen ≥ 75 anser, i något högre utsträckning än övriga, att pris och 
kvalitet följs åt. Den genomsnittliga bedömningen uppgår till 1,6 poäng. I övrigt tycker alla 
kategorier att kvalitet är viktigt. Den genomsnittliga styrkevärderingen beräknades till 6,1 
poäng. 
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4. Hur troligt är det att min ekonomiska situation förblir relativt oförändrad genom inköp 
av kakel och/eller klinker? 

Figur 7 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - pris 
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I figur 7 går det att utläsa att majoriteten anser att deras ekonomi förblir relativt oförändrad 
vid köp av kakel och klinker med 1,1 poäng i genomsnitt. Dock utmärker sig gruppen ≥75 
genom att tro detta i högre utsträckning än de andra. Vidare kan sägas att styrkevärderingen 
beträffande pris beräknades till 4,9 poäng i genomsnitt på den sjugradiga skalan.   

4.2.3 Subjektiv norm, SN 
De fyra nästkommande frågorna grundar sig på den subjektiva normen i respondentens 
perception, det vill säga hur denne tror att omgivningen förväntar sig att han eller hon skall 
bete sig samt hur starkt respondenten önskar tillmötesgå dessa förväntningar.  
 
5. Media påverkar/inspirerar mig till inköp av kakel och/eller klinker? 

Figur 8 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - påverkan av media 
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Diagrammet visar att media har en svag påverkan på kategorierna 30-44 och 45-59 år, medan 
kategorierna 60-74 samt ≥75 inte uppfattar denna som en påverkande faktor. 15-29-åringar 
saknar uppfattning ifråga. I genomsnitt beräknas medias påverkan till 0,1 poäng. Beträffande 
styrkevärderingen av föreställningen stämma in i medias bild… beräknades denna till 2,3 
poäng i genomsnitt. 



 - 25 - 

6. Hur troligt är det att jag går till en butik som motsvarar min personliga image? 

Figur 9 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - image 
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Illustrationen ovan visar att samtliga åldersgrupper anser det finns en viss trolighet att de 
skulle gå till en butik som motsvarar deras personliga image, men det förekommer inga 
påfallande variationer mellan grupperna. Den genomsnittliga bedömningen beräknades till 1,0 
poäng. Styrkevärderingen av butikens image visar att åsikterna också där är snarlika, med 3,7 
poäng i genomsnitt.  
 

7. Mina vänner och bekanta påverkar mig till inköp av kakel och/eller klinker? 

Figur 10 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - vänners och bekantas åsikt 
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I fråga 7 har den övervägande majoriteten svarat att de anser det som inte troligt att vänner 
och bekanta skulle påverka dem till inköp. Gruppen 15-29 år bedömer dock att det föreligger 
en viss trolighet, om än en svag. Vidare går det att se att ju äldre grupp som tillfrågats desto 
mindre sannolik ansågs denna påverkan vara. I genomsnitt bedömer respondenterna det som 
inte troligt att vänner och bekanta påverkar dem vid inköp, med -0,5 poäng i genomsnitt. 
Styrkevärderingen av betydelsen åsikt från vänner och bekanta är relativt likvärdig grupperna 
emellan och beräknades till 3,2 poäng i genomsnitt.  
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8. Hur troligt är det att jag utvärderar olika butikers sortiment innan jag köper kakel 
och/eller klinker? 

Figur 11 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - antal butiker och deras sortiment 
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Sista frågan i avsnittet SN svarar på hur troligt respondenterna anser det vara att utvärdera 
olika butikers sortiment innan de gör ett eventuellt köp. Graden av trolighet varierar något 
mellan respondenterna men visar att ju äldre kategori som tillfrågas desto högre finner de det 
troligt att göra en utvärdering. Genomsnittet för bedömningen ligger på 1,9 poäng. Den 
genomsnittliga styrkevärderingen beträffande föreställningen många butiker att välja bland 
beräknas till 4,8 poäng.  

4.2.4 Egenuppfattad förmåga, PC 
De fyra sista frågorna mäter respondenternas uppfattade förmåga till att utföra ett visst 
beteende eller handling. Precis som tidigare mäts bedömning och styrka, men här utifrån de 
uppfattade föreställningarna om vad som kan begränsa eller försvåra ett köp.  
 
9. Min nuvarande produktkunskap räcker för att göra ett bra (det vill säga prisvärt i 

förhållande till kvalitet) inköp av kakel och/eller klinker? 

Figur 12 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - produktkunskap 
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På fråga 9 svarade respondenterna överlag att deras kunskap vid undersökningstillfället, med 
0,7 poäng i genomsnitt, var tillräcklig för att göra ett bra inköp, även om tilltron till detta inte 
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var stark. Den yngsta ålderskategorin ansåg det som mest troligt, medan den äldsta gruppen 
ansåg det som minst troligt. När det gäller styrkan, visar diagrammet tydligt på att 
respondenterna styrkevärderade föreställningen att personalen har god produktkunskap högt; 
6,5 poäng i genomsnitt. 
 
10. Hur troligt är det att personalens bemötande påverkar mitt inköp av kakel och/eller 

klinker? 

Figur 13 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - personalens bemötande 
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Diagrammet visar att respondenterna anser det som sannolikt, med 2,0 poäng i genomsnitt, att 
personalens bemötande påverkar inköpet. Det är även möjligt att se att kategorin ≥75 anser 
detta i något högre utsträckning än de övriga. Personalens bemötande värderas högt av 
samtliga; 6,6 poäng i genomsnitt. 
 
11. Min nuvarande installationskompetens räcker för att jag ska kunna installera kakel 

och/eller klinker själv. 

Figur 14 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - installationskompetens 
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Respondenternas uppfattning om sin egen installationskompetens vid undersökningstillfället 
visar att kategorierna 15-29, 45-59 samt 60-74 bedömer det som troligt att deras kompetens 
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räcker för att göra en installation själv, även om tilltron till den egna förmågan är relativt 
svag. Grupperna 30-44 samt ≥75 delar inte denna uppfattning. I genomsnitt med 0,1 poäng, 
anses det inte som särskilt troligt att den egna installationskompetensen räcker till. Vidare, när 
det gäller styrkan, menar samtliga grupper att det har betydelse att butiken kan hänvisa till en 

fackmässig hantverkare, vilket styrkevärderades till 4,8 poäng i genomsnitt. 
 

12. Hur mycket förenklas mitt köp av kakel och/eller klinker om butiken har ett flertal 
olika betalningsalternativ att erbjuda mig? 

Figur 15 - Genomsnittlig bedömning och styrkevärdering - betalningsalternativ 

Fråga 12

1,1

4,7

2,7
3,2 3,3

4,0

-0,5 0,1 -0,4 -0,8

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 ≥ 75

Ålder

Poäng
Bedömning Styrkevärdering

 
 
Den övervägande delen har ingen tilltro till att ett flertal betalningsalternativ skulle förenkla 
deras inköp. Dock skiljer sig gruppen 15-29 år från de andra genom att tydligt avvika från 
denna uppfattning. I genomsnitt uppgår bedömningen till -0,2 poäng. Styrkan i föreställningen 
flera olika betalningsalternativ skiljer sig åt mellan åldersgrupperna, där kategorin 15-29 år 
anser det vara viktigare i förhållande till de övriga. Kategorin ≥ 75 år, som inte ansåg att ett 
flertal betalningsalternativ skulle underlätta ett inköp ändå anser detta vara något viktigare än 
de flesta andra. Styrkans medelvärde uppgår till 3,2 poäng. 

4.2.4 Summering 
Genom att multiplicera respondenternas bedömningar med deras uppfattade styrkevärdering 
för de olika föreställningarna har det varit möjligt att beräkna beteendeintentionen. Den 
kategori som har fått högst poäng är därmed den som är mest trolig köpare av kakel och 
klinker. Den maximala poäng som går att uppnå utifrån den enkät som delats ut är 252 poäng 
(+3 poäng i bedömning * 7 poäng i styrkevärdering * 12 frågor) och den minimala poängen 
som går att få är -252.  

Tabell 4 - Komponenternas respektive inflytande 

För att se vilken av komponenterna som är den 
dominerande vid köp av kakel och klinker och 
därmed den som utövar mest inflytande över 
beteendeintentionen beräknades komponenternas 
respektive inflytande. Denna beräkning går att se i 
tabell 4. Däri går det att utläsa att den dominerande 

Ålder Total poäng Procent 
Aact 37,1 51,2 % 
SN 15,7 21,7 % 
PC 19,7 27,2 % 
Total intention 72,5 100,0% 
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komponenten är Aact som i genomsnitt står för 51,2 procent (37,1/72,5) av den totala 
intentionspoängen (72,5), medan SN står för 21,7 procent (15,7/72,5) och PC för 27,2 
(19,7/72,5).  
 
För att se om det finns någon kategori som utmärker sig med starkare intentioner än någon 
annan, och som kan vara en målgrupp för Kakelplattan, jämfördes intentionerna utifrån olika 
variabler och deras inbördes kategorier (se tabell 5 till 7).  
 

Tabell 5 – Komponenternas inverkan på intentionen utifrån ålder 

Den kategori som enligt 
Ajzen’s modell utifrån 
åldersfördelningen (tabell 
5) är den med starkast 
intentioner till köp av 

kakel och klinker är 15-29-åringar, medan kategorin ≥75 är den med svagast. Samtidigt bör 
det påpekas att skillnaden mellan dessa två inte är stora, med hänsyn tagen till det maximala 
antalet poäng som gick att få. Det går även att se att kategorierna 30-44 år samt 60-74 har 
likvärdiga intentioner. Sammanfattningsvis var det ingen av kategorierna som hade några 
extremvärden, utan samtliga ligger runt genomsnittet 72,5 poäng (se tabell 4).  
 

Tabell 6 - Komponenternas inverkan på intentionen utifrån inkomst 

Vid observation av 
intentionspoängen 
utifrån inkomst (se 
tabell 6) är det 
möjligt att se att 

inkomstgrupp 175 - 250 TSEK är den grupp som har starkast intention till att göra ett köp av 
kakel och klinker. Den grupp med svagast intention är de som tjänar mellan 100 – 175 TSEK, 
med 48,5 poäng. Ingen av inkomstgrupperna ger upphov till några extremvärden, trots att det 
förekommer vissa skillnader kategorierna emellan.  
 

Tabell 7 - Komponenternas inverkan på intentionen utifrån boendeform 

Det som kan konstateras 
utifrån variabeln boendeform 
(se tabell 7) är att de 
respondenter som bor i 
radhus är de med starkast 

intention till att köpa kakel och klinker, medan bostadsrättsägarna är de med svagast intention. 
Precis som för de variabler som tagits upp ovan, var det inte heller någon kategori inom 
variabeln boendeform som utmärkte sig med något extremvärde. 

Ålder 15-29 30-44 45-59 60-74 ≥75 
Aact 42,7 38,2 39,2 31,7 39,4 
SN 19 13,5 17,3 16,4 15,2 
PC 25,2 17,8 20 20,9 12,8 
Total intention 86,9 69,5 76,5 69 67,4 

Inkomst -100 100-175 175-250 250-325 325-400 400 - 
Aact 50,0 41,0 40,4 44,7 38,6 35,3 
SN 19,0 0,2 20,1 9,8 17,5 15,3 
PC 9,5 7,3 28,0 21,8 19,1 19,2 
Total intention 78,5 48,5 88,5 76,3 75,2 69,8 

Boendeform Villa Bostadsrätt Hyresrätt Radhus  
Aact 37,4 37,7 37,4 32,5  
SN 15,1 13,4 19,8 29,2  
PC 20,5 11,3 26,6 25,2  
Total intention 73 62,4 83,8 86,9  



 - 30 - 

Genomsnitt - Fråga 1-4

2,13 2,31
1,59

4,46 4,8
6,1

4,9

1,1
0

2

4

6

8

1 2 3 4
Fråga

Poäng

Genomsnittlig
bedömning

Genomsnittlig
styrkevärdering

5 Diskussion 
Kapitlet inleds med en diskussion och analys kring vilka faktorer som påverkar de tre 

komponenterna i Ajzen’s modell. Därefter följer praktiska implikationer som besvarar 

de frågeställningar som ställdes upp i kapitel 1, varibland rekommendationer ges till 

Kakelplattan om vad de bör tänka på vid sin kommande marknadsföring. 

Avslutningsvis diskuteras teoretiska och metodmässiga implikationer, som uppsatsen 

bidragit med, samt förslag till framtida forskning. 

5.1 Diskussion av de tre komponenterna  

Köp av kakel och klinker får som tidigare nämnts antas vara ett högengagemangsköp i vilket 
konsumenten fattar sitt köpbeslut utifrån den konsumentbeslutsfattandeprocess som beskrivs i 
kapitel 2.2.2, s.10-11. I det fall då hushåll består av två eller fler personer får det antas att ett 
sådant köp i hög grad engagerar fler än en part i hushållet. I undersökningen var 87,4 procent 
av respondenterna antingen gifta eller sambos vilket tyder på att majoriteten av 
undersökningens köpsbeslut fattas av två eller fler personer.  
 
Innan fortsatt läsning bör det framhållas att det i detta kapitel förekommer vissa 
lärobokskunskaper som inte tagits upp tidigare, då de ej varit relevanta förrän nu.  

5.1.1  Individens attityd gentemot beteendet 

Figur 16 - Genomsnittlig bedömning respektive styrkevärdering - Aact 

För att analysera respondent-
ernas attityd gentemot beteen-
det jämförs de resultat som 
framkommit av undersökning-
ens fyra första frågor. Fas 1 
visade att de föreställningar 
beträffande Aact som individer 
inom Karlstad i första hand 
förknippar med köp av kakel 
och klinker är att bostadsvärdet 
höjs, att kakel och klinker ger 

en förhöjd känsla av exklusivitet, att det är ett hållbart material samt att det är dyrt. Enligt 
Grunert et al.(1999) ökar sannolikheten att de framträdande föreställningarna för ett koncept 
är relevanta då dessa grundar sig på egen erfarenhet istället för marknadsföring. Då 75 procent 
av de tillfrågade respondenterna har tidigare erfarenhet av köp av kakel och klinker tolkas 
detta som att relevansen för undersökningens framkomna föreställningar är god. Attityd till ett 
beteende formas enligt Grunert et al.(1999) utifrån den bedömning och styrkevärdering av 
föreställningarna, som en konsument har om de konsekvenser som uppstår i samband med att 
utföra beteendet. Detta innebär alltså att attityd till köp av kakel och klinker formas utifrån de 
framkomna föreställningarna. Dock bidrar dessa till att forma attityden till beteendet i 
varierande omfattning.  
 
Undersökningen som genomfördes visade att samtliga konsekvenser i genomsnitt bedömdes 
som troliga, men att det som sagt förekommer variationer. Respondenternas genomsnittliga 
bedömningar respektive styrkevärderingar återges grafiskt i figur 16. Bedömningen av 
konsekvens 1; att installation av kakel och klinker skulle medföra en värdeökning av 
bostaden, respektive konsekvens 2; att kakel och klinker skulle ge en känsla av exklusivitet, 
ses båda som mycket troliga. Att kakel och klinker skulle ge en känsla av exklusivitet bedöms 
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dock som marginellt mer troligt än att en värdeökning av bostaden skulle ske. 
Föreställningarnas styrkevärdering av konsekvens 1 respektive 2, (figur 16), anses som 
relativt likvärdiga i förhållande till varandra; 4,46 respektive 4,8 poäng. Såväl konsekvens 1 
som 2 bidrar till att öka den positiva attityden till köp, emellertid bidrar konsekvens 2 till detta 
i något högre utsträckning. Kvalitet anses i genomsnitt, med 6,1 poäng på en sjugradig skala, 
som den viktigaste av de föreställningarna som framkommit.  
 
Intressant att påpeka är att föreställningen pris inte anses vara lika viktig som kvalitet, vilket 
tyder på att respondenterna värderar kvalitet högre än pris. Vidare bedömer respondenterna att 
det existerar en korrelation mellan den summa pengar som betalas för kakel och klinker och 
den förmodade kvalitet som erhålls. Den slutsats som kan dras av detta är att respondenterna 
inte är särskilt priskänsliga, då kakel och klinker förväntas vara relativt kostsamt och är något 
som kunderna är förberedda på. På samma gång som de förutsätter att kakel och klinker 
kostar en del pengar, så är de beredda att betala extra för att få något högre kvalitet. Denna 
tolkning stöds av det faktum att respondenterna bedömer det som starkt troligt att ett köp av 
kakel och klinker förmodas lämna hushållets ekonomi relativt oförändrad. Detta då de troligen 
avsatt sparpengar eller också redan budgeterat större kostnader som installation av kakel och 
klinker för med sig. 

5.1.2 Subjektiv norm 

Figur 17- Genomsnittlig bedömning respektive styrkevärdering - SN 

Många av de beslut människor 
fattar påverkas av vad andra 
människor tror och tycker. 
Därav tar Ajzen’s modell det i 
beaktande. Den subjektiva 
normens består som tidigare 
nämnts av vad en individ tror 
att andra vill och i vilken ut-
sträckning denne tar hänsyn 
till andras förväntade reak-
tioner som framkallas av be-
teendet (Solomon et al.1999).  

 
De faktorer som de undersökta respondenterna uppfattade skulle påverka dem vid köp, det vill 
säga deras subjektiva norm var: familj, vänner, grannar samt media. Utav de framkomna 
föreställningarna ansåg respondenterna att det finns trolighet i att media påverkar dem till 
inköp, dock var troligheten till detta väldigt svag, på gränsen till neutral, något som går att 
utläsa ur figur 17. Det bör poängteras att även om en individ har en neutral bedömning så är 
det trots allt en bedömning, om än en svag (Grunert et al.1999). Vid en närmare granskning av 
respondenternas bedömning utav medias påverkan, figur 8, utmärker sig ålderskategorin ≥75 
genom att i hög grad tro att det inte är troligt att media påverkar dem. Tredje-person-effekt 
(Third-person effect) är en hypotes som säger att människor ofta tror att de själva inte 
påverkas av övertygande (persuasive) marknadsföring, medan andra blir det. Faktum är att 
även de påverkas utan att själva inse det (Hogg & Vaughan 2002). I genomsnitt (figur 17) 
uppfattades det inte som viktigt att stämma in i medias bild av att vara en trendig 
heminredare.  
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Att gå till en butik som motsvarar ens personliga image ansågs i genomsnitt som troligt av 
respondenterna. Ett intressant iakttagande är att det inte förekom några markanta skillnader 
mellan de olika ålderskategorierna (figur 9). Detsamma gäller för styrkevärderingen vars 
beräknade genomsnitt blev 3,7 poäng. Fråga nummer 7, figur 10, är särskilt intressant då 
resultat från fas 1 samt fas 2 visar på vitt skilda resultat. Vid tillfrågningen under fas 1 svarade 
respondenterna att vänner och familj skulle påverka dem vid inköp, under fas 2 anses dock 
åsikterna från dessa inte ha någon betydelse. Sett till värderingen av fråga 7 tyder detta på att 
respondenterna i genomsnitt inte tar någon större hänsyn till vad andra vill att de ska göra. 
Differensen mellan resultaten i fas 1 respektive fas 2 kan tänkas bero på att när människor 
ställs inför en konkret fråga om någon påverkar en så vill de inte erkänna för sig själva att de 
faktiskt påverkas av vad någon annan tycker, utan vill tro att de har en egen fri vilja att 
bestämma själva. Den enda ålderskategorin som egentligen anser att de påverkas av vänner 
och bekanta är 15-29-åringarna. De är dessutom den ålderskategori för vilken närmiljöns 
åsikter är viktigast. I genomsnitt värderas alltså inte närmiljöns åsikter som särskilt viktiga; 
3,24 poäng. När det gäller antalet butiker, se figur 17, ser respondenterna det som troligt att de 
utvärderar flera butikers sortiment innan de genomför ett köp. Detta bekräftas av det faktum 
att ett flertal respondenter som tillfrågades i en viss butik avböjde att besvara enkäten, då de 
uppgav att de redan besvarat den i en annan butik. Antalet butiker är dessutom något som, i 
förhållande till de andra föreställningarna under rubriken SN, anses som viktigt.  

5.1.3 Egenuppfattad förmåga  

Figur 18 - Genomsnittlig bedömning respektive styrkevärdering - PC 

 För att ge en mer korrekt 
prognostisering av beteenden 
tar Ajzen’s modell även 
hänsyn till PC, det vill säga 
individens egenupp-fattade 
förmåga till att utföra ett 
beteende. Detta syftar till de 
faktorer som en individ inte 
rår över (Hewstone & Stroebe 
2001) inklusive beteenden 
som kräver omfattande 

planering eller förberedelse (Bohner & Wänke 2002).  
 
Respondenterna som tillfrågades under fas 1 angav att det främst är faktorer som ekonomi, 
dålig produktkunskap eller installationskompetens som skulle kunna försvåra ett inköp. Dessa 
föreställningar representeras av frågorna 9-12 i resultatkapitlet. På PC: s inledande fråga, 
fråga 9 i figur 18, har respondenterna svarat att det visserligen är troligt att de skulle kunna 
göra ett prisvärt inköp, dock är troligheten för detta inte särskilt stark. Detta tolkas som att de 
besitter viss kunskap, men att det är möjligt att så att säga, informera och utbilda dem 
ytterligare. Tolkningen förstärks ytterligare av att de anser att det är väldigt viktigt att 
personalen har god produktkunskap; 6,51 i genomsnitt på en sjugradig skala. Vidare anser de 
tillfrågade att det är mycket troligt att personalens bemötande påverkar deras köp, samtidigt 
som just personalens bemötande anses vara väldigt viktigt. För såväl fråga 9 som 10 
förekommer inga markanta variationer mellan ålderskategorierna gällande bedömning 
respektive styrka.  
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I fråga 11 anser respondenterna det vara troligt att deras installationskompetens skulle räcka 
för att installera kakel och klinker själva, dock är denna värdering på gränsen till neutral. Med 
hänsyn tagen till denna bedömning är det lite förvånande att butikens förmåga att hänvisa till 
en fackmässig hantverkare inte styrkevärderas högre än befintliga 4,79 poäng. Som nämnts i 
teorin så aktiveras engagemang när ett objekt uppfattas möta behov, värderingar eller mål 
(Blackwell et al.1995). Skälet till att styrkevärderingen inte blev högre kan bero på att 
respondenterna ser andra möjligheter till att installera kakel och klinker än genom 
fackmässiga hantverkare. Gällande i vilken grad flertal betalningsalternativ förenklar köp har 
det visat sig att ingen av ålderskategorierna förutom 15-29 år (figur 15) ansåg att detta skulle 
förenkla köpet. Den genomsnittliga bedömningen blev -0,2 poäng (figur 18). Att flertal 
betalningsalternativ inte anses underlätta stöds av det faktum att det inte heller anses som en 
särskilt viktig föreställning; 3,2 poäng i genomsnitt.  

5.1.4 Summering 
Den komponent som i störst utsträckning bidrar till att öka köpintentionen vid köp av kakel 
och klinker är Aact. Dess inflytande kan variera något beroende på vilken variabel som 
undersökts, men dess inverkan är som sagt utan undantag, starkast. Då denna komponent är 
den dominerande, är det på den som Kakelplattan enligt Grunert et al.(1999) bör anspela på 
vid sin marknadsföringsstrategi.  
 
Vid jämförelse av intentionerna oavsett variabel är det möjligt att utläsa att den kategori som 
har starkast intention till köp av kakel och klinker är respondenter boende i hushåll vars totala 
årsinkomst ligger mellan 175-250 TSEK med 88,5 poäng på skalan +252 och -252. Den 
kategori med lägst intention är respondenter som bor i hushåll vars totala årsinkomst ligger 
mellan 100-175 TSEK med 48,5 poäng. Skillnaden i utfallet mellan dessa kategorier, som 
trots allt är ekonomiskt närliggande varandra, kan tänkas bero på viss snedfördelning i urvalet. 
Den genomsnittliga intentionspoängen ligger på 72,5, vilket tyder på att även om intention till 
köp finns och är positiv, skulle denna kunna förstärkas ytterligare.  

5.2 Implikationer 

Genomförandet av denna uppsats har haft tre övergripande syften. Det praktiska har varit att 
mäta och beskriva de attityder som finns till köp av kakel och klinker samt se vilka 
köpintentioner olika kundgrupper har som handlar i Karlstad. Vidare skulle undersökningen 
eventuellt påvisa faktorer som påverkar kunderna vid köp, samtidigt som rekommendationer 
skulle ges till Kakelplattan om vad de bör tänka på vid marknadsföringen. Det teoretiska 
syftet har varit att testa modellen och eventuellt ge förslag till förbättringar. Det 
metodmässiga syftet har varit att se om modellen med fördel kan användas genom 
enkätundersökning eller om någon annan form av datainsamlingsmetod är att föredra. 

5.2.1 Praktiska implikationer 
Nedan följer svaren på de frågeställningar som ställdes upp med utgångspunkt i 
problemdiskussionen och som baseras utifrån uppdragets bakgrund. 
 
Vilka attityder till köp av kakel och/eller klinker har kunderna i Karlstad? 
 
Vid jämförelse av attityder till beteendet sett utifrån olika variabler såsom ålder, inkomst 
respektive boendeform, konstateras att samtliga kategorier har en positiv attityd till köp av 
kakel och klinker. Attitydpoängen i genomsnitt för samtliga respondenter visade sig vara 37,1 
poäng av maximala 84 (+3 poäng * 7 poäng * 4 frågor). Detta visar att även om attityden 
överlag är positiv så kan den förstärkas. Det bör dock påpekas att även om attityden till 
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beteendet förstärks behöver detta nödvändigtvis inte leda till högre försäljning av kakel och 
klinker. Detta då hänsyn även måste tas till SN respektive PC samt övriga marknadskrafter. 
 
Den kategori som har den mest positiva attityden utifrån variabeln ålder (tabell 5) är de som 
är 15-29 år. Det går dock att se att kategorierna 30-44, 45-59 samt ≥75 år är förhållandevis 
relativt likvärdiga. De som avviker och har något svagare attityd är kategorin 60-74-åringar. 
Den slutsats som går att dra är att det förekommer skillnader i attityden, men att dessa inte är 
utmärkande. Detta innebär alltså att det inte är möjligt att uttyda någon kategori som markant 
skiljer sig från någon annan utifrån variabeln ålder. Beträffande inkomstgrupperna (tabell 6) 
så hade de som tjänade under 100 TSEK starkast attityd, medan de som tjänade 400 TSEK 
och över svagast. Kategorierna -100 TSEK och ≥75 år bör dock betraktas med viss 
försiktighet som tidigare nämnts, då antalet respondenter i dessa är fåtaliga och kan ha gett 
upphov till vilseledande resultat. Utifrån variabeln boendeform (tabell 7) går det inte att se 
några anmärkningsvärda skillnader, utan kategorierna betraktas som likvärdiga i sin attityd.  
 
Undersökningen som helhet visade att det egentligen inte förekommer någon grupp som 
utmärker sig starkt positivt respektive starkt negativt med avseende på attityd till beteendet, 
oavsett om respondenterna jämförts utifrån olika variabler.  
 
Förekommer det skillnader mellan olika kundgruppers köpintentioner? 
 
Undersökningen av köpintentionerna utifrån variabeln ålder (tabell 5) visar att kategorin 15-
29-år är de med starkast köpintention, medan 45-59-åringar är de med näst starkast. Mellan de 
övriga ålderskategorierna förekommer inga nämnvärda skillnader. Sett till 
inkomstkategorierna (tabell 6) är det för få respondenter i kategorierna -100 TSEK, 100-175 
TSEK, 175-200 TSEK samt 250-325 TSEK för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser. 
Däremot visar resultatet att inkomstkategorierna 325-400 TSEK samt 400- TSEK har 
likvärdiga köpintentioner som båda ligger runt det totala genomsnittet som är på 72,5 poäng. 
Utifrån boendeformen (tabell 7) går det att se att radhusägarna är de med starkast 
köpintentioner, tätt följt av hyresrättsägarna. Dessa utfall kan dock tänkas bero på 
extrempunkter i de två kategorierna samt det låga antalet respondenter som var 
hyresrättsägare (9 stycken) respektive radhusägare (6 stycken) i förhållande till villaägarna 
(129 stycken).  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att dra någon slutsats oavsett variabel om någon kategori har 
starkare köpintentioner än någon annan. Det genomsnittliga resultatet visar ändock på att 
intention till att köpa existerar, men överlag är relativt svag och kan med avseende på 
nuvarande genomsnittspoäng, 72,5 förstärkas då den maximala poäng som gick att få är +252.  
 
Vilka faktorer påverkar kunderna vid inköp? 
 

Även om det är svårt att dra någon slutsats om någon av kategorierna har starkare 
köpintentioner än någon annan, finns det vissa egenskaper som karaktäriserar de tillfrågade 
respondenterna. Bakgrundsfrågorna visar att de flesta som tillfrågats bor i parförhållanden, är 
villaägare mellan 30 – 74 år och tjänar över 400 TSEK. Undersökningen har vidare påvisat 
olika faktorer som påverkar kunden vid inköp. Kunden vill gärna anse sig fatta egna beslut 
utan påverkan från vare sig media eller närmiljö (vänner och bekanta), men tar gärna intryck 
av butikernas exponering som kan ge inspiration och tips till dem som behöver. Då kunden 
också tenderar att utvärdera olika butiker är det av betydelse att dels få kunden till butiken 
(genom marknadsföring) och väl där göra honom eller henne intresserad av sortimentet 
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(tilltalande exponering). Ett vänligt och hjälpsamt bemötande av personalen är av väsentlig 
betydelse, likaså kompetenta råd och god produktkunskap. Det har i undersökningen också 
visat sig att förväntningarna på produktens kvalitet antas följa dess pris, samtidigt som priset 
inte är det viktigaste för kunden.  
 
Vad bör Kakelplattan tänka på vid utformningen av sin marknadsföring?  
 
Av de resultat som framkommit av den här undersökningen har det visat sig att det inte utifrån 
undersökningen som sådan, varit möjligt att hitta en specifik kundkategori som för 
Kakelplattans del skulle kunna utgöra en huvudsaklig målgrupp för marknadsföringen. Det 
kan trots detta finnas ett par aspekter som undersökningen påvisat, vilka kan visa sig 
användbara för Kakelplattan, i sin kommande marknadskommunikationsstrategi. 
 
Att finnas i konsumenters medvetande är av betydelse för de flesta verksamheter, likaså för 
Kakelplattan. För att öka medvetenheten hos kunden om både butiken som varumärke och 
produkterna som erbjuds vore det rimligt att rekommendera Kakelplattan att öka 
marknadsföringen något, samtidigt som det är viktigt att understryka att mängden 
marknadsföring måste hållas på en ekonomiskt hållbar nivå.  
 
Undersökningens resultat tyder på att kunderna inte är särskilt priskänsliga, utan bedömer 
kvalitet som viktigare än pris. Det verkar som om kunderna är införstådda med att köp av 
kakel och klinker kostar, och är därför beredda att betala lite mer. Mot bakgrund av detta 
skulle det kunna vara mer fördelaktigt för Kakelplattan att anspela på hög kvalitet snarare än 
lågt pris. Men det kan likväl vara så att det är mer lukrativt för företaget att starkare profilera 
sitt lågpriskoncept då motsatsen är relativt resurskrävande. För att få kunskap om hur detta 
kan göras finns möjligheten att använda sig av benchmarking14 för att därigenom se vad som 
redan är beprövat och visat sig fungera.  
 
Oavsett alternativ som Kakelplattan väljer är vår rekommendation, utifrån undersökningen, 
att fortsätta sälja produkter av hög kvalitet då detta var något som av respondenterna ansågs 
som viktigt. I övrigt visade undersökningen att kunderna önskar en tydlig exponering av 
produkterna, något som kan göras genom fler uppkaklade visningsväggar, större klinkade 
golvytor samt bra belysning. Det som också framkom var att kunderna har föreställningen om 
att kakel och klinker är en produkt som gör hemmet lite lyxigare, varför det kan vara 
fördelaktigt att låta kunden direkt mötas av detaljer i butiken som förstärker ett sådant intryck. 
För att ytterligare förstärka känslan av det stilrena och fräscha för hemmet har Kakelplattan 
en konkurrensfördel i och med samarbetet med företaget Badconcept. Då Badconcept säljer 
badrumsinredning är det därför möjligt att kombinera båda företagens produkter för att skapa 
kompletta visningsrum. En annan fördel är Kakelplattans relativt stora butiksyta, som bättre 
skulle kunna utnyttjas till dess fördel genom en än mer strukturerad exponering. Ett 
avslutande förslag är också att variera exteriörens visningsmaterial som kan locka kunden 
med nyheter. 

5.2.2 Teoretiska implikationer 
För att besvara de frågeställningar som ställdes i inledningen och således uppfylla uppsatsens 
teoretiska syfte användes Ajzen’s modell om det planerade beteendet. Modellen har visat sig 
ha såväl fördelar som brister. Fördelarna är att den är logisk eftersom den medger att andra 
faktorer än enbart attityd till ett objekt påverkar vilket beteende en individ företar. Detta 

                                                 
14 Studera och ta efter andra verksamheter i syfte att förbättra sin egen (Ax et al.2002) 
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innebär alltså att endast attityden till objektet ifråga inte anses vara en tillräckligt kraftig 
faktor för att avgöra vilket beteende en konsument väljer att genomföra i en 
högengagemangssituation.  
 
Bristerna med modellen är att den dels saknar flexibilitet i vissa delar och dels är svår att 
använda. Detta grundas i att frågorna som ska ställas till respondenterna måste utformas på ett 
visst sätt för att passa modellens utformning och därmed passa in i de olika komponenterna 
Aact, SN och PC. Detta är något som kan försvåra omständigheterna. Ett konkret exempel är 
komponenten SN, där respondenten skall besvara hur villig denne är att tillmötesgå 
omgivningens, av respondenten uppfattade, förväntningar. Då de flesta, som tidigare nämnts, 
vill anse sig ha en egen fri vilja att fatta beslut självständigt föreligger risken att de besvarar 
frågan felaktigt, eftersom de antingen inte vill erkänna påverkan från omgivningen, eller tror 
sig vara opåverkade. Ett sätt att kringgå detta är genom att göra modellen mer flexibel, så att 
frågorna som ställs i SN tar reda på i vilken grad respondenten påverkas, dock utan att direkt 
fråga graden av påverkan. Istället skulle betydelsen av den påverkande faktorns åsikt kunna 
efterfrågas. En annan brist som upptäckts är att modellen låser frågorna vid de framträdande 
föreställningarna på ett sätt så att andra betydande frågor, som inte framkommit under 
undersökningens första fas, riskerar att utebli. Därigenom kan undersökningens utfall bli 
missvisande. Detta skulle kunna motverkas om undersökaren ställer frågor om sådant som 
inte nödvändigtvis framkom under den första fasen men som denne är medveten om påverkar 
beteendeintention. För att kunna göra således ställs det höga krav på undersökaren att denne 
måste vara väl insatt i ämnet och veta vilka faktorer som är av betydelse och kan påverka 
respondentens intention. Slutligen är modellen uppdelad i två delar vilket innebär att för varje 
framkommen föreställning kommer två frågor att ställas. Detta kan lätt leda till att enkäten 
blir alltför lång och kan medföra att respondenternas svarsvillighet minskar. Det är därmed 
viktigt att inte ställa alltför många frågor. Därav är det åter igen av betydelse att undersökaren 
är väl medveten om vilka av de framkomna föreställningarna som är mer relevanta än andra, 
så att inte de frågor som ställs är ovidkommande.  

5.2.3 Metodmässiga implikationer 
Den datainsamlingsmetod som har använts för den här undersökningen är enkätundersökning 
utifrån Ajzen’s modell – Teorin om det planerade beteendet. Genom denna modell skulle 
undersökningen med enkäter som metod, belysa vilka attityder och intentioner som fanns till 
köp av kakel och klinker. De fördelar som enkätundersökning utifrån Ajzen’s modell har gett 
erfarenhet av är att det inte är alltför tidskrävande att samla in data, vid jämförelse med andra 
datainsamlingsmetoder som står till förfogande. Datan som erhålls är dessutom 
välstrukturerad och enkel att avläsa och går också att relativt smidigt överföra till olika 
dataprogram som på ett systematiskt sätt kan strukturera, beräkna och jämföra den utifrån ett 
otal antal aspekter. De nackdelar som metoden har gett praktisk erfarenhet av är att 
undersökningen blir begränsad till enbart de frågor som ställts i enkäten, varför spontana men 
kanske intressanta följdfrågor inte blir möjliga att ställa. Skulle ett fel i enkäten upptäckas 
efter tryck kan detta också ses som en nackdel, då det kan anses som både ekonomiskt och 
miljömässigt slöseri med resurser att göra om en tryckning.  
 
En annan metod som kanske med fördel skulle kunna användas för bruk av Ajzen’s modell är 
datainsamling genom muntliga intervjuer med enkät, där undersökaren använder sig av en väl 
strukturerad enkät som av denne fylls i allteftersom respondenten besvarar frågorna. Det 
skulle ge möjlighet att ställa följdfrågor vid behov, vilka skulle kunna antecknas vid sidan av. 
För att ytterligare bedyra sig om att ingen viktig information går till spillo skulle det även vara 
av fördel att spela in intervjun, ifall undersökaren skulle missa att anteckna allt som 
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respondenten säger. Nackdelen med det är att det skulle ta längre tid att samla in datan. Om 
syftet dessutom är att beskriva en population, utifrån ett urval, vilket oftast kräver högt antal 
deltagande respondenter, kan tiden det tar att samla in datamaterialet bli en tämligen utdragen 
process. Detta i sin tur skulle kunna göra att tidsperioden mellan mätningen och beteendet 
som skall studeras förlängs vilket kan orsaka fel i prognostiseringen. Ett sätt att motverka det 
skulle kunna vara genom att använda ett flertal personer som intervjuar respondenterna, men 
detta innebär oftast merkostnader. Avslutningsvis är enkätundersökning, förslaget till trots, en 
metod som för detta ändamål fungerat väl. Det viktiga att tänka på är att säkerställa att 
enkäten är väl utformad innan den tas i bruk. Det kan därför vara väl värt att investera både 
tid, kraft och engagemang vid utformningen för att därigenom undvika misstag. 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Förhoppningen var att denna undersökning skulle ta reda på hur attityden och intentionen till 
köp av kakel och klinker ser ut idag och samtidigt möjliggöra en grund för att i framtida 
forskning genomföra liknande undersökningar. Därigenom finns möjligheten att påvisa om 
det har skett attitydskillnader i Karlstad under en viss tidsperiod, samtidigt som möjligheten 
också finns att göra liknande undersökningar runt om i landet, för att på det sättet se om 
preferenserna överensstämmer i olika regioner. Uppsatsen bör alltså inte ses som en enskild 
del som endast tar reda på attityden samt intentionen i Karlstad idag, utan som en del i en 
eventuellt mer omfattande kartläggning, jämförbar i såväl tid som med olika geografiska 
regioner.   
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Bilaga 1   

Frågor – Fas 1 

 
 
• Vilka konsekvenser uppfattar Du att ett inköp av kakel och klinker skulle 

innebära för Dig? 
 
• Finns det några faktorer som påverkar/inspirerar Dig till inköp av kakel och 

klinker? 
 

• Vilka faktorer kan försvåra eller begränsa Ditt köp av kakel och klinker? 
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Bilaga 2  
Attitydundersökning kring inköp av kakel och klinker 

Vi är två studenter från Karlstads universitet som genomför en attitydundersökning kring inköp av 

kakel och klinker. För att kunna genomföra detta ber vi Dig besvara följande frågor. Dina svar är 

värdefulla och givetvis helt anonyma. Tack på förhand för Din hjälp. 
                  

Del 1: Bakgrundsfrågor 

Nedanstående frågor är till för att vi ska få lite bakgrundsinformation om Dig som svarar. Vänligen besvara samtliga 
frågor i egenskap av Dig som privatperson genom att sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på Dig.  
                  

1. Kön    Kvinna     Man          
                  

2. Ålder    15 - 29     30 - 44    45 - 59    60 - 74    ≥ 75 

                  

3. Civilstånd    Gift     Sambo    Särbo    Singel    

                  

4. Sysselsättning    Egen företagare     Anställd       

                  

     Sjukskriven      Pensionär      

                  

     Studerande      Annat             

                  

5. Boendeform    Villa        Radhus       

                  

     Bostadsrätt      Hyreslägenhet    

                  

     Annat                          
                  
6. Antal personer boende i hushållet             
                  

     1     2    3    4    5 
                  

     Annat                         
                  

7. Hushållets totala årsinkomst                <   - 100 000 kr    100 000 kr - 175 000 kr 
                  

         175 000 kr - 250 000 kr    250 000 kr - 325 000 kr 
                  

         325 000 kr - 400 000 kr    400 000 kr -    
                  

8.    Ja    Nej 

 Har Du tidigare erfarenhet av inköp av kakel och/eller klinker?       
                  

9.    Ja    Nej    Vet inte 

          

          

 

Planerar du att köpa/installera kakel och/eller klinker 
inom den närmaste framtiden? Om JA eller VET 
INTE, gå till fråga nr: 10. Om NEJ, byt sida          

                  

10. Typ av utrymme som skall kaklas/klinkas       Kök    Badrum/ 

                 Toalett 

     Tvättstuga / övrigt våtutrymme      Hall    Annat 
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Del 2: Bedömning av föreställningar 

I nedanstående frågor eller påståenden ber vi Dig markera med ett kryss i den ruta vars siffra bäst motsvarar 
Din uppfattning. 

            
1. 

 Hur troligt är det att värdet på min bostad ökar av att jag installerar kakel och/eller klinker? 

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

2. 

 
Hur troligt är det att kakel och/eller klinker bidrar till att ge utrymmet (exempelvis kök, badrum, 
hall) en känsla av exklusivitet? 

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

3.  Hur troligt är det att priset relaterar till bra kvalitet (hållbarhet)?   

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

4. 

 
Hur troligt är det att min ekonomiska situation förblir relativt oförändrad genom inköp av kakel 
och/eller klinker? 

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

5. Media påverkar/inspirerar mig till till inköp av kakel och/eller klinker? 

 Stämmer helt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Stämmer inte alls 

            

6. Hur troligt är det att jag går till en butik som motsvarar min personliga image? 

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

7. Mina vänner och bekanta påverkar mig till inköp av kakel och/eller klinker. 

 Stämmer helt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Stämmer inte alls 

            

8. 

 Hur troligt är det att jag utvärderar olika butikers sortiment innan jag köper kakel och/eller klinker? 

 Mycket troligt  + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3  Inte alls troligt 

            

9. 

 
Min nuvarande produktkunskap räcker för att göra ett bra (det vill säga prisvärt i förhållande till 
kvalitet) inköp av kakel och/eller klinker. 

 Stämmer helt + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3 Stämmer inte alls 

            

10. 

 Hur troligt är det att personalens bemötande påverkar mitt inköp av kakel och/eller klinker? 

 Mycket troligt + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3 Inte alls troligt 

            

11. 

 
Min nuvarande installationskompetens räcker för att jag ska kunna installera kakel och/eller 
klinker själv. 

 Stämmer helt + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3 Stämmer inte alls 

            

12. 

 
Hur mycket förenklas mitt köp av kakel och/eller klinker om butiken har ett flertal olika 
betalningsalternativ att erbjuda mig? 

 Förenklar mycket + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3 Förenklar inte alls 
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Del 3: Styrkevärdering av föreställningar 

              

Vänligen sätt ett kryss i den ruta vars siffra bäst motsvarar hur viktigt Du anser 

följande föreställning vara. 

              

1. Värdeökning av bostad  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              
2. Känsla av exklusivitet  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

3. Kvalitet (hållbarhet)  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

4. Pris på kakel och/eller klinker  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

5. Att stämma in i medias bild av att vara  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

 en trendig heminredare             
              

6. Butikens image  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

7. Åsikt från vänner och bekanta  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

8. Många butiker att välja bland  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              
9. Att personalen har god produktkunskap  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              

10. Personalens bemötande  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

              
11. Att butiken kan hänvisa till en fack-  Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 

 mässig hantverkare             
              

12. Flera olika betalningsalternativ Viktigt  7 6 5 4 3 2 1  Oviktigt 
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Bilaga 3 

Enkätutformning och dess praktiska genomförande 
 
Med utgångspunkt från de framträdande föreställningarna (fas 1) utvecklades cirka 50 frågor. 
Idén var att endast tolv av dessa skulle användas i den slutgiltiga enkäten. För att se vilka som 
verkade relevanta och vilka som inte var det och därmed kunde plockas bort utsattes 20 av 
frågorna för en pilotstudie. Denna genomfördes på en grupp om cirka 20 personer, på såväl de 
som hade tidigare erfarenhet av köp som de utan. Granskningen uppvisade bland annat att ett 
flertal frågor krävde att respondenten skulle ha tidigare kunskap om kakel eller klinker, vilket 
inte kan begäras av respondenterna, särskilt om de är förstagångsköpare. Dessa brister gjorde 
att frågorna formulerades om och ytterligare tre enkäter togs fram. Även dessa testades genom 
en pilotundersökning, nu på en grupp om åtta personer, däribland en lärare vid Karlstad 
Universitet. Åsikterna om vilken enkät som var mest lättförståelig och ”bäst” som 
pilotrespondenterna valde att kalla den, gick isär. Även våra åsikter gick isär ifråga om vilken 
enkät som hade bäst koppling till teorin och som var mest relevant med de framkomna 
föreställningarna. Därav bestämdes att ännu en enkät skulle tas fram. Åter igen studerades 
såväl teori som föreställningar noggrant, varpå frågorna sammanställdes och utsattes för ett 
nytt pilottest. Denna visade att endast smärre förändringar behövdes, något som enkelt 
åtgärdades. Därefter ansågs kopplingen med teorin och föreställningarnas relevans som goda 
och därmed lämplig att använda för den huvudsakliga undersökningen (bilaga 2). Det är 
viktigt att poängtera att trots att detta blev en relativt långdragen process i förhållande till vad 
som ursprungligen var tänkt, så behövdes den för att därigenom åstadkomma en enkät som 
var tillfredsställande i förhållande till modellen.  
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Bilaga 4 

Undersökningens praktiska genomförande 
 
Undersökningens fas två inleddes med att under fredagen den 10 november dela ut enkäter till 
olika butiker runtom i centrala Karlstad som säljer kakel och klinker. Fördelningen av antalet 
enkäter skiljde sig åt från butik till butik beroende på olika faktorer, såsom butikens storlek, 
beräknat antal kakel- och klinkerkunder per dag/vecka enligt butikspersonalens uppgifter, 
samt läge med tanke på utdelning av ytterligare enkäter vid behov. Hembutiken och Martins 

Färg fick väljas bort på grund av låg omsättning kakel och klinkerkunder respektive på grund 
av att butiken inte vänder sig till privatpersoner. På grund av personliga begränsningar gjordes 
ingen aktiv insamling under helgen, men personalen ombads lägga enkäterna på en väl 
exponerad plats där de besökande kunderna skulle kunna besvara den. 
 
Måndagen den 13 november gjordes återbesök till två av butikerna (Stuvbutiken samt 
Kakeldax) för att samla in besvarade enkäter. Svarsantalet uppgick till tretton stycken, vilket 
visade att idén om frivilligt besvarande av enkäten från konsumenternas sida inte riktigt hade 
fungerat. Således avsattes tid under måndagsförmiddagen för att aktivt be kunder som befann 
sig i butikerna Stuvbutiken respektive Kakeldax att besvara enkäten. Genom detta samlades 
tjugofem stycken enkäter in från Stuvbutiken, respektive tre från Kakeldax. Därefter besöktes 
Kakelplattan och Beijers Byggmaterial, varav ingen hade fått några enkäter ifyllda efter den 
handel som pågått under helgen som löpt. Då det var alldeles tomt på kunder i båda butikerna, 
togs ett beslut om att återkomma till dessa senare under veckan. Nästa anhalt gjordes på 
kakelavdelningen på OBS! Bergvik. En dryg timme spenderades där med ett aktivt 
enkätenkätinsamlingsarbete, vilket resulterade i ett tjugotal ifyllda enkäter. Färden fortsatte 
därefter vidare till Färgtema och Karlstad Kakel där resten av dagen spenderades. Under 
denna vistelse samlades fem enkäter in ifrån Karlstad Kakel och fyra från Färgtema. Den 
nästföljande dagen, tisdag den 14 november, besöktes ytterligare tre butiker för att få in fler 
svar från respondenter. Butikerna som besöktes var Beckers Nya Hem, Kakelplattan samt 
Kakelstudion. På grund av kundbrist i butikerna samlades totalt endast tio enkäter in. Beslut 
togs om att återkomma till Beijers Bygghandel, Färgtema och Karlstad Kakel under fredagen 
den 17 november för att senare besöka Kakeldax, Kakelplattan, Stuvbutiken samt 
Kakelstudion under lördagen. Insamlandet under dessa två dagar resulterade i ett åttiotal 
ifyllda enkäter. Måndagen därpå inleddes sammanställningen av resultaten.   

 
 
 
 
 

  
 


