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Titel: Folkuniversitetet i Stockholm – En studie om hur de befintliga 

kunderna söker information. 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur Folkuniversitetet i 

Stockholms befintliga kunder söker information om 
Folkuniversitetet, deras kurser och utbildningar samt vilka 
informationskanaler de föredrar.  

 
 
Teori: Den teoretiska referensramen består av sekundärdata i form av 

akademisk litteratur och annat referensmaterial främst inom 
området konsumentbeteende.  

 
Metod: Den primära datainsamlingen utgår från en tvärsnittsansats vilken 

är en bred och ytlig ad hoc undersökning av kvantitativ karaktär. 
Detta innebär att ett urval av individer från en specifik 
målpopulation har studerats vid en given tidpunkt.  

 
Empiri: Den datainsamlingsmetod som valts för undersökningen är 

självadministrerande besöksenkäter. Detta innebär att enkäten 
delats ut till en grupp individer vid ett och samma tillfälle och i det 
här fallet till Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder, 
vilka lättast kunde nås genom att besöka universitetet.  

 
Slutsats: Undersökningen visar att Folkuniversitetet i Stockholms befintliga 

kunder beter sig på ett likartat sätt, i alla olika steg i 
köpbeslutsprocessen, när de söker information om 
Folkuniversitetet samt deras kurser och utbildningar. Hemsidan är 
den informationskanal som de flesta kunderna kommer i kontakt 
med, följt av kurskatalogen, personalen och rekommendationer 
från vänner och bekanta.  
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Title:  Folkuniversitetet in Stockholm - A study of how the current 
customers search for information. 

 
Purpose: The purpose of this study is to describe how the current customers 

of Folkuniversitetet in Stockholm search for information about 
Folkuniversitetet, their courses and educations, as well as witch 
channels of information they prefer.    

 
Theory: The theoretical framework consists of secondary data in the form 

of academic literature and other reference materials, foremost, 
within the subject area of consumer behaviour.  

 
Methodology: The primary collection of data ends from a cross section approach 

which is a broad and superficial ad hoc survey of quantitative 
character. This means that a selection of individuals from a 
specific target group have been studied at a certain point of time.   

 
Empirical foundation: The method of data collection that’s been chosen for the survey is 

self-administered call surveys. This means that the survey has been 
handed out to a group of individuals at a specific point of time, and 
in this case to the current customers of Folkuniversitetet in 
Stockholm, which where most easily reached by visiting the 
university.    

 
Conclusion:  The survey shows that the current customers of Folkuniversitetet 

in Stockholm act in a similar way, in all steps of the buyer 
behaviour process, when they search for information about 
Folkuniversitetet, their courses and educations. The homepage is 
the main information channel that most of the customers get in 
contact with, followed by the course catalogue, the personnel and 
recommendations from friends and acquaintances. 
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1. Inledning  
 

I det inledande kapitlet ges bakgrunden till det problemområde som studien behandlar samt 

en kortare presentation av studiens uppdragsgivare. Därefter följer en problemdiskussion, de 

frågeställningar samt det syfte som ligger till grund för den aktuella studien. Kapitlet avslutas 

till sist med en genomgång av de begränsningar som gjorts angående studien samt en 

beskrivning av uppsatsens vidare disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
Kommunikation är ett av de mest använda och mångfasetterade ord som finns. Det används 
utan inbördes koppling i en mängd olika sammanhang och i flera olika branscher. Även inom 
marknadsföringsområdet kan ordet kommunikation anta flera olika skepnader (Dahlqvist & 
Westerståhl, 1988). När kommunikationen sänds ut av ett företag med syftet att påverka dess 
omgivning talar vi dock om marknadskommunikation (Franzén, 1995). 
 
Konsumenter fattar dagligen en mängd köp- och konsumtionsbeslut, vilka rör överväganden 
som när köp skall genomföras, var köp ska ske, vilken produkt- eller tjänstekategori som ska 
väljas samt vilket varumärke som ska köpas och hur betalning ska ske. 
Marknadskommunikation är utan tvekan den främsta resurs en marknadsförare har i kampen 
om kunderna och det är för att kunna påverka dessa beslut eller förändra människors beteende 
som företag satsar på marknadskommunikation (Dahlén & Lange, 2003).  
 
För att påverka konsumenterna, i olika köpbeslut, sänder därför företag ut information om 
sina produkter eller tjänster. Informationen kommuniceras med hjälp av olika mediekanaler, 
vars uppgift är att överföra informationen på ett så effektivt sätt som möjligt till 
konsumenterna, men det är först när reklamen distribueras i rätt mediekanal som budskapet 
verkligen når fram (Franzén, 1995).  
 
I Sverige spenderar företag enorma summor pengar på marknadskommunikation i olika typer 
av mediekanaler. Under år 2008 förutspås till exempel mediemarknaden en tillväxt på cirka 
tre procent, vilket ger en total medieinvestering på drygt 33 miljarder kronor (Irm-media, 
2008). Det blir därför oerhört viktigt för företagen att placera sin information i just de 
mediekanaler som når deras målgrupp. Detta innebär också att företagen, för att kunna satsa 
på rätt typ av mediekanal, är beroende av att veta var och hur deras konsumenter söker 
information om företaget samt deras produkter eller tjänster.  
 

1.2 Folkuniversitetet i Stockholm 
Folkuniversitetet är ett studieförbund vars verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt 
utbildning för organisationer. Verksamheten finns belägen på ett 40-tal orter i Sverige och är 
fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen. Målgruppen Folkuniversitetet riktar 
sig till är, enligt de själva, enskilda människor som fritt vill utveckla och fördjupa sina 
kunskaper och kulturella intressen men även företag och förvaltningar till vilka de erbjuder 
kompetensutvecklande kurser och utbildningar (Folkuniversitetet, 2008).  
 
Ekonomiskt sett mottar Folkuniversitetet regelbundet bidrag från staten för 
folkbildningsarbetet. Storleken på bidraget fastställs årligen av Förbundsstyrelsen. År 2006 
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erhölls cirka 87 300 kronor från Folkbildningsrådet. Andra bidrag Folkuniversitetet har 
mottagit kommer bland annat från Nationellt centrum för flexibelt lärande, cfl, för vissa 
utbildningsinsatser samt från Folkuniversitetsföreningen för internutbildning och webbaserad 
forskningsinformation (Folkuniversitetet, 2008).  
 
Statistik från 2007 visar att det varje år deltar cirka 26 700 personer i ungefär 3000 
studiecirklar på Folkuniversitetet i Stockholm. Här erbjuds även kulturprogram som cirka 124 
000 människor tar del av. Dessa kulturprogram kan vara alltifrån en föreläsning till sång-, 
dans- och musikprogram eller dramatisk framställning (Folkuniversitetet, 2008).  
  
De marknadsföringsinsatser som görs idag av Folkuniversitetet i Stockholm syftar i huvudsak 
till att stärka varumärket och bidra till en ökad försäljning av ovannämnda kurser och 
utbildningar. För att nå ut till sina kunder använder Folkuniversitetet i Stockholm sig av 
följande mediekanaler: 
 

• Kurskatalog (samt bilagor/kursprogram i dags- och fackpress) 
• Hemsida 
• Direktreklam 
• Utomhusreklam 
• Annonsering (på webben och i tryckt press)1 

 

1.3 Problemdiskussion  
Folkuniversitetet i Stockholm kommunicerar idag med konsumenter genom en mängd olika 
mediekanaler. Vad de dock inte vet är hur pass effektivt varje enskild mediekanal 
kommunicerar ut information till konsumenterna. Av denna anledning är de intresserade av att 
få kännedom om resurserna är rätt fördelade över de mediekanaler som används eller om de 
helt enkelt lägger resurser på ineffektiva mediekanaler. 
 
För att i framtiden kunna anpassa sitt val av marknadsföringsaktiviteter efter hur och var 
konsumenten söker information om Folkuniversitetet samt deras kurser och utbildningar vill 
Folkuniversitetet i Stockholm att en kundundersökning skall göras. Detta för att de ska få en 
bättre bild av hur effektivt de olika mediekanalerna kommunicerar ut information till 
konsumenterna. Denna undersökning ska sedan fungera som ett beslutsunderlag vid planering 
av framtida marknadsföringsinsatser. 

 

1.4 Problemformulering  
För att kunna lösa uppdragsgivarens problem används följande frågeställningar: 
 

• Hur söker Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder information om 
universitetet samt deras kurser och utbildningar? 

 
• Vilka informationskanaler föredrar de befintliga kunderna när de söker information 

om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar? 
 

                                                 
1 Mona Lanneskog, Marknadsansvarig för Folkuniversitetet i Stockholm. Telefonsamtal, 2008-04-11. 
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder söker 
information om Folkuniversitetet, deras kurser och utbildningar samt vilka 
informationskanaler de föredrar.  
 

1.6 Avgränsning 
Studien är begränsad till att endast undersöka hur Folkuniversitetet i Stockholms befintliga 
kunder söker, och skulle vilja söka, information om Folkuniversitetet i Stockholm samt de 
kurser och utbildningar som erbjuds där.  
 
Undersökningen har genomförts på Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder då syftet 
kräver att respondenterna tidigare har kommit i kontakt med den information som 
Folkuniversitetet i Stockholm kommunicerar, antingen genom att själva aktivt söka efter 
informationen eller genom omedveten exponering.  
 

1.7 Disposition 
I detta stycke beskrivs uppsatsens vidare disposition, med syfte att ge läsaren en tydlig 
översikt över hur uppsatsen är strukturerad samt underlätta läsningen.  
 
Det andra kapitlet behandlar den teoretiska referensram som använts för att bygga upp 
kunskap om problemet samt den översiktsmodell som sammanfattar teorikapitlet. 
 
I kapitel tre presenteras uppsatsens metod och här beskrivs bland annat hur uppsatsens 
problemområde har behandlats samt undersökningen och dess genomförande. I detta kapitel 
diskuteras även urval och bortfall, operationell modell, utformning av enkät samt validitet och 
reliabilitet. 
  
Det fjärde kapitlet innehåller en presentation av undersökningens resultat som i det femte 
kapitlet analyseras och jämförs med tidigare presenterad teori.  
 
I det sjätte kapitlet, som också är det avslutande kapitlet, förs en sammanfattande diskussion 
där slutsatser från uppsatsen i sin helhet dras och kopplingar till de tidigare presenterade 
frågeställningarna görs. Avslutningsvis ges även rekommendationer och förslag på vidare 
undersökning.   
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2. Teori 
 
I detta kapitel förklaras först begreppet teoretisk referensram och sedan följer en beskrivning 

av de teoretiska element som ligger till grund för studiens empiriska undersökning. 

Avslutningsvis presenteras också en översiktsmodell i vilken de olika teoretiska elementen 

kopplas samman för att ge läsaren en bättre förståelse för hur den hänger samman.    

 

2.1 Teoretisk referensram 
Vi människor använder oss ständigt av olika teorier för att lösa problem och förstå den 
verklighet vi lever i, även om vi inte tänker på dem som teorier. Exempelvis är alla 
marknadsföringsproblem sammankopplade med någon form av teoretisk referensram, d.v.s. 
ett antal grundläggande modeller och teoretiska begrepp som beskriver och förklarar 
marknadsföringsproblemet. Den teoretiska referensramen kommer alltså att bestämma vad vi 
kan se och hur vi tolkar och analyserar det vi ser (Christensen et al. 2001).  
 

2.2 Kommunikation 
I tjänsteverksamheter är kommunikationen helt central och kan delas in i tre olika relationer. 
Här sker kommunikationen dels i relationen mellan kund och personal (interaktiv 
kommunikation) och dels i relationen mellan kund och företag (extern kommunikation). 
Utöver dessa två sker även kommunikation i relationen mellan anställd personal och olika 
former av arbetsledning (intern kommunikation) (Echeverri & Edvardsson, 2002). 
 
Extern kommunikation, även kallad marknadskommunikation, är den kommunikation med 
kunden som sker bortom företagets väggar (Echeverri & Edvardsson, 2002). I stort sett går 
marknadskommunikationen ut på att en sändare vill kommunicera med en mottagare och 
därför överför information, i form av ett budskap, via olika typer av medier (Franzén, 1995). 
Detta kan ske via mer eller mindre traditionella mediekanaler som exempelvis informativa 
trycksaker, webbaserad information och telefoni före, under och efter mötet mellan kund och 
personal (Echeverri & Edvardsson, 2002).  
 
Marknadskommunikation är och kommer även i fortsättningen att vara ett av tjänsteföretagens 
viktigaste marknadsföringsinstrument (Echeverri & Edvardsson, 2002). Detta eftersom 
marknadskommunikationens huvudsyfte är att påverka sin omgivning och på så sätt föra 
mottagaren genom olika stadier av köpprocessen. Kommunikationen kan dels skapa 
medvetenhet om företaget eller tjänsten och dels förmedla kunskap om dem. 
Kommunikationen kan också göra att konsumenten får en positiv inställning och attityd till 
tjänsten och till själva företaget. Den kan även tala om vad företaget har för erbjudanden och 
övertyga mottagaren att köpa tjänsten (Grönroos 2002). 
 

2.2.1 Integrerad marknadskommunikation 
Integrerad marknadskommunikation är en strategi där traditionell mediemarknadsföring, PR 
och andra specifika media för marknadskommunikation samordnas med 
kommunikationsaspekten hos varor och tjänsters leverans och konsumtion, samt med 
kundservice och andra kundkontakter. Enligt den här definitionen kan kommunicerade 

budskap komma från flera olika källor. I Grönroos bok, Service management och 
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marknadsföring – en CRM ansats (2002), skiljer Duncan och Moriarty mellan fyra olika 
källor till kommunicerade budskap.   
 
 

1. Planerade budskap 
2. Produktbudskap  
3. Servicebudskap  
4. Oplanerade budskap  
 

Planerade budskap är resultat av en planerad kommunikationskampanj där olika 
mediekanaler som TV, trycksaker, direktreklam, Internet, etcetera används för att förmedla ett 
budskap. Generellt sett är dessa budskap dem som konsumenten litar minst på, eftersom de 
vet att dessa är planerade av marknadsföraren för att övertala kunder och tänkbara kunder att 
agera på ett visst sätt.  
 
Produktbudskap är budskap som behandlar företaget och dess erbjudanden och härstammar 
från de fysiska attribut som ingår i ett erbjudande: hur varan eller tjänsten är utformad, hur 
den fungerar etcetera.  
 
Servicebudskap är budskap som härstammar från serviceprocesser. Personalens sätt att klä sig, 
deras attityd och uppträdande, hur system och teknik fungerar, även omgivningen förmedlar 
olika slags servicebudskap. Förutom att kunden kan få värdefull information i dessa kontakter 
kan han eller hon också få en känsla av förtroende för företaget. Servicebudskap är därmed 
mer trovärdiga än planerade budskap och produktbudskap, eftersom kunderna vet att det är 
svårare att styra de faktorer som skapar sådana budskap än när det gäller planerade budskap 
och produktbudskap.  
 
Oplanerade budskap är de budskap som anses vara mest trovärdiga och uppkommer när 
budskap om företaget och dess erbjudanden sänds ut av andra konsumenter som samspelar 
med den aktuella kunden före, efter eller under själva serviceprocessen eller förmedlar dessa 
via exempelvis tidningsartiklar, tidskrifter eller TV-program. 
 
Ett problem vad gäller marknadskommunikation är att endast de minst trovärdiga källorna 
(planerade- och produktbudskap) kan planeras i en marknadsföringskampanj medan de mest 
tillförlitliga (service- och oplanerade budskap) lämnas utanför. Att dessa budskap inte täcks 
av den budget som avsätts för marknadsföring betyder dock inte att deras 
kommunikationseffekt är låg. Det är därför viktigt att företag sköter alla budskapskällor och 
kommunikationskanaler samt deras effekter på ett integrerat sätt så att inte kunderna får olika, 
kanske till och med motsägande, signaler från olika källor. 
 

2.3 Sanningens ögonblick 
För varje tjänsteföretag uppstår, rutinmässigt, möjligheter att interagera med sina kunder 
genom deras frontpersonal. Under dessa interaktioner utvärderar kunden tjänsten mentalt och 
bildar sig en uppfattning om företaget. Dessa interaktioner mellan kund och företag kallas 
för ”sanningens ögonblick” (Donnelly, 2004). Detta styrks av Grönroos (2002) som menar att 
sanningens ögonblick är den tid och plats där tjänsteleverantören har möjlighet att visa 
kunden vilken kvalitet deras tjänster har. Vid dessa tillfällen kommer kunden i kontakt med 
företagets resurser och arbetsmetoder vilka i sin tur blir avgörande för hur kunden kommer att 
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uppfatta kvaliteten på tjänsten och tjänsteleverantören i sig. Det är oerhört viktigt att allt 
fungerar vid dessa tillfällen då tillfället i nästa ögonblick är förbi. Kunden har då gått sin väg 
och det blir svårt för företaget att lägga ytterligare värde till den upplevda tjänstekvaliteten 
(Grönroos, 2002). Frontpersonalens uppträdande spelar därför en nyckelroll för 
tjänsteföretagets chanser att lyckas och det är därmed viktigt att de lär sig att identifiera 
dessa ”sanningens ögonblick” samtidigt som de lär sig att på bästa sätt använda dem för att 
positivt influera sina kunder (Donnelly, 2004). 
 
Donelly (2004) menar att det första mötet mellan företag och kund är av särskild vikt då 
kunden här är medveten om att denne är med om en ny erfarenhet, och därmed ägnar extra 
uppmärksamhet åt detaljerna i interaktionen. Det första intrycket varar länge och är mycket 
kraftfullt. Detta gör att frontpersonalen med enkla medel som till exempel direkt ögonkontakt, 
ett leende eller ett positivt och entusiastiskt tonfall, kan framkalla en känsla av 
tillfredsställelse hos kunden. Kunder som känner sig värdefulla och uppskattade från första 
början återvänder ofta till företaget för framtida affärer. Detta styrks av Venkatesh (2001) som 
menar att konsultationen och diskussionen med företaget innan själva köpet av tjänsten är 
mycket viktig för konsumenten, då det ofta är här det avgörs om konsumenten kommer att 
välja att använda företagets tjänster eller inte. 
 
I det vardagliga livet upplever kunden en rad av sanningens ögonblick då denne använder ett 
visst tjänsteföretag. Tjänsteprocessen måste därför alltid planeras och genomföras på ett sätt 
som gör att det inte inträffar några sanningens ögonblick som hanteras på ett olämpligt sätt av 
företaget (Grönroos, 2002). Trots detta kommer det alltid att finnas händelser som inte går att 
förutse och för att hantera dessa situationer på bästa sätt behöver personalen en viss grad av 
befogenhet. Personal som har befogenhet har makten att fatta vissa beslut på egen hand utan 
att behöva fråga sin chef om godkännande (Donnelly, 2004).  
 
Då företaget på ett eller annat sätt har misskött sig vid ett ”sanningens ögonblick” måste 
företaget försöka återställa situationen (Donnelly, 2004). Enda chansen att göra detta är enligt 
Grönroos (2002) att skapa nya sanningens ögonblick. I dessa situationer står kundens 
förtroende på spel och det är extra viktigt att företaget lyckas rätta till felet, då kunden annars 
blir sviken ännu en gång och då med största sannolikhet inte kommer att återvända till 
företaget för framtida affärer (Donnelly, 2004). 
 

2.4 Word-of-mouthkommunikation 
Muntliga referenser eller word-of-mouthkommunikation, som de också kallas, är allt som sägs 
från en person till en annan om företaget och dess verksamhet. Vänner, familj och kolleger 
kan alla ge råd oavsett om de är baserade på erfarenhet, kunskap eller åsikter (Brassington & 
Pettitt, 2005). Det kan till exempel handla om företagets trovärdighet och tillförlitlighet men 
även deras arbetssätt (Grönroos, 2002).  
 
Enlig Grönroos (2002) är effekten av word-of-mouthkommunikation vanligtvis enorm, 
speciellt för tjänsteföretag där en stark relation mellan kund och företag kan leda till att 
kunden rekommenderar företaget till sina vänner och bekanta med flera, för att dessa ska få 
samma serviceupplevelse som de själva har fått. För en potentiell kund är en person som har 
personlig erfarenhet av en serviceleverantör en objektiv informationskälla. Blir det på något 
sätt en konflikt mellan den muntliga referensen och exempelvis ett reklambudskap, är det 
alltid reklamen som förlorar. Enligt Brassington och Pettitt (2005) beror detta på att 
människor i allmänhet är mer benägna att lita på information som ges genom word-of-mouth, 
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eftersom källan generellt anses som trovärdig och informationen, i sig, ofta härstammar från 
personliga erfarenheter.       
 
Något som företaget dock måste ha i åtanke vad gäller word-of-mouth är att det inte enbart är 
positiv information som sprids på detta sätt. Enligt Donnelly (2004) är människor i allmänhet 
dessutom mer benägna att berätta för andra om dåliga erfarenheter än om bra erfarenheter. 
 

2.5 Köpbeslutsprocessen  
Köpbeslutsprocessen är en modell över konsumenters beslutsfattande som beskriver vad som 
händer från det att ett behov uppstår hos konsumenten tills det att köpet är gjort och utvärderat. 
Modellen är generell och innefattar alla typer av köp då konsumenten måste ta sig igenom 
samtliga steg i modellen oavsett vilken produkt eller tjänst denne köper. En modifiering av 
stegens innehåll och betydelse utifrån olika påverkansfaktorer är dock viktig att göra. 
Beroende på vilken produkt eller tjänst det handlar om ser konsumentens engagemangsnivå 
olika ut. Konsumenten kan göra hög- eller lågengagemangsköp men även inköp som sker 
rutinmässigt. Andra påverkansfaktorer som inverkar på köpprocessens omfattning är 
produktens komplexitet och inköpskostnad (Dahlén & Lange, 2003). 
 
För marknadsföraren är marknadskommunikation den främsta resursen för att dra 
konsumenten genom köpprocessen. För att på bästa möjliga sätt kommunicera varumärken 
och produkter är det en nödvändighet att ha en förståelse för hur konsumenten tänker i varje 
steg i köpprocessen (Dahlén & Lange, 2003). 
 

2.5.1 Steg 1 - Behovsidentifikation 
Den modell som är utarbetad av Engel, Blackwell och Miniards består av fem steg där det 
första är behovsidentifikation (Dahlén & Lange, 2003). I detta steg måste först ett behov hos 
konsumenten aktiveras innan det kan identifieras. Behovet, som antingen kan vara av 
fysiologisk (törst) eller psykologisk (utbildning) karaktär, aktiveras då konsumenten upplever 
en tillräckligt stor avvikelse mellan nuvarande och önskat tillstånd. Det marknadsföraren bör 
göra för att identifiera ett behov är en marknadsorientering i form av exempelvis en 
kundundersökning. På så sätt kan marknadsföraren ta reda på vilka problem konsumenter 
upplever i nuvarande tillstånd och därefter ta reda på vilka önskade tillstånd som 
konsumenten eftersträvar (Dahlén & Lange, 2003). Mycket av den reklam som görs i 
behovsidentifikationsfasen går ut på att göra konsumenten uppmärksam på att varumärket 
löser vissa problem, eller uppfyller vissa behov. Att ge varumärket en kategoritillhörighet är 
även viktigt för att konsumenten ska förstå vad det är som kommuniceras (Dahlén & Lange, 
2003). 
 

2.5.2 Steg 2 - Informationssökning 
Steg två i modellen benämns informationssökning. Det är här som konsumentens behov redan 
är identifierat och aktiverat och då sökningen av information börjar för att hitta potentiella 
behovsuppfyllare. Enligt Brassington och Pettitt (2005) kommer konsumenter i vissa fall att 
aktivt söka relevant information i syfte att kunna fatta ett beslut, men de kan också, passivt, ta 
del av information som lagras i minnet tills den behövs. Grönroos (2002) förklarar detta 
genom att säga att informationssökningen delas in i en minnesbaserad (intern) och en 
handlingsbaserad (extern) sökning. Den minnesbaserade sökningen sker så gott som alltid 
och går till så att konsumenten ”scannar” i sitt långtidsminne efter produkter och varumärken 
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som kan uppfylla konsumtionsbehovet. I princip alla de fall då konsumenten gör rutinköp och 
lågt engagerande köp är intern informationssökning tillräcklig. I de fall då konsumenten 
finner att minnet ger otillräcklig information för att fatta ett köpbeslut görs en extern 
informationssökning. Detta för att minska osäkerheten inför beslutet, och för att göra ett mer 
välgrundat produktval. Den externa informationssökningen är vanlig vid högt engagerade köp 
(Dahlén & Lange, 2003). 
 
När engagemanget är riktigt högt, som vid längre semesterresor, inredning av hem och val av 
utbildning, brukar konsumtionen liknas vid religiösa metaforer så kallad sakral konsumtion. 
Konsumtionen är i dessa fall mycket betydelsefull och extraordinär och planeras ofta noggrant 
och under en längre tid. I många fall finns det en drivkraft hos konsumenten att visa för andra 
vem han eller hon är och vilken livsstil denne har. Detta kallas för synlig konsumtion. Vid 
dessa fall väljer konsumenten vissa produktkategorier som konsumeras inför andras ögon för 
att på så sätt signalera sin identitet till omgivningen (Dahlén & Lange, 2003). Vanligtvis görs 
den externa informationssökningen inför ett specifikt köpbeslut men kan även göras för att det 
finns ett intresse hos konsumenten att öka kunskapen om en produkttyp inför framtida köp. En 
sådan sökning kallas för pågående sökning och görs då konsumenten har ett stort intresse för 
en viss produkt (Dahlén & Lange, 2003). I informationssökningsfasen är mycket reklam och 
annonsering viktigt då konsumenten just inför ett specifikt köp är som mest mottaglig för 
budskap rörande den produkt som denne tänkt införskaffa (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Eftersom tjänster, i de flesta fall, utförs av människor så tar konsumenter en stor risk varje 
gång de köper en tjänst. Detta beror på att de inte kan vara helt säkra på att det som levereras 
verkligen är vad som önskas. För att kunna minimera denna risk söker konsumenter därför 
information av olika slag. I vissa fall räcker det med att endast söka information om 
leverantören, innan köpet, medan det i andra fall dessutom behövs information utifrån egna 
eller andras erfarenheter. Vid insamlingen av informationen används en kombination av 
personliga och opersonliga källor. Vänner, kolleger och släktingar, egna erfarenheter och 
observationer, traditionell reklam och media, ger oss alla information om tjänsten (Capella et 
al. 1999). 
 
Ju viktigare tjänsten är desto större är risken och ju högre risk ett köp har desto viktigare är de 
personliga informationskällorna. Människor har i allmänhet en tendens att lita på sina vänner 
på ett sätt som de inte litar på människor eller institutioner som de inte känner väl. Även de 
mest kända och respekterade tidningarna rankas lägre än våra vänner när det gäller 
trovärdigheten på de råd och rekommendationer som getts. Trots det ökade förtroendet för 
personliga källor minskar dock inte behovet av effektiv reklam och annonsering. Även om 
köpbeslutet är väldigt viktigt, som till exempel vid val av utbildning, kommer individen i 
fråga att ta hjälp av traditionell reklam, media med mera. När det gäller tjänster med högre 
risk har konsumenter en tendens att använda sig av mer information än vanligt. Det är ett 
större beslut, och därför samlar de in mycket mer information innan köpet (Capella et al. 
1999).  
 
De företag som säljer tjänster med hög risk måste vara beredda att erbjuda ett stort utbud av 
information. Konsumenten vill bland annat ha information om kvalifikationerna, erfarenheten 
och expertisen som de som erbjuder tjänsten har. De vill också se nöjda kunder som är villiga 
att signera deras beslut i kombination med traditionell reklam. Företagen måste acceptera att 
de personliga rekommendationerna väger tyngst för konsumentens val, men även kunna 
styrka dessa med information som visar att rekommendationerna är trovärdiga (Capella et al. 
1999).    
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2.5.3 Steg 3 - Alternativutvärdering 
Det tredje steget i köpprocessen är alternativutvärdering. Här överväger konsumenten olika 
alternativs möjligheter att uppfylla de behov som tidigare har identifierats. I modeller över 
köpprocessen särskiljs ofta alternativutvärderingen från informationssökningen av 
pedagogiska skäl. I praktiken sker dock dessa steg samtidigt när konsumenten växlar mellan 
att införskaffa ny information och bearbeta och utvärdera innehållet i informationen (Dahlén 
& Lange, 2003). 
 
Den första centrala aspekten att ta hänsyn till i alternativutvärderingen är, vad det är som 
utvärderas. När konsumenten står inför ett köpbeslut använder sig denne av specifika 
utvärderingskriterier som alternativen bedöms utifrån. Konsumenten utvärderar dock endast 
de alternativ som kan ge denne vad han vill ha och jämför sedan dessa alternativ utifrån hur 
väl de uppfyller det övergripande målet. Den andra centrala aspekten att ta hänsyn till i 
alternativutvärderingen är hur många alternativ som utvärderas. Konsumenten gör 
utvärderingen antingen utifrån en och samma produktkategori eller mellan olika 
produktkategorier. Vanligast förekommande är dock den alternativutvärdering som sker inom 
produktkategorierna. Den tredje och sista centrala aspekten att ta hänsyn till i 
alternativutvärderingen är hur konsumenten bedömer olika varumärken och vilka 
beslutsregler de använder för att särskilja varumärken från varandra. När konsumenten till 
exempel vill bedöma hur bra ett specifikt alternativ är används brytpunkter. Intervall är en typ 
av brytpunkt, där konsumenten sätter upp regler för vad som är tillåtet för varumärket att 
variera. Konsumenten kan även använda sig av brytpunkter av typen antingen/eller, som 
innebär att endast varumärken som innehar/saknar ett visst attribut kan väljas. En annan 
tumregel är marknadsföringssignaler som exempelvis pris, där höga priser i regel signalerar 
hög kvalitet (Dahlén & Lange, 2003). 
 

2.5.4 Steg 4 - Köp 
Den minst komplexa fasen i köpprocessen är det fjärde steget, köp, där själva transaktionen av 
produkter och pengar sker. Inköpsställe och planering är aspekter att titta närmare på i 
köpfasen. Med den första aspekten, inköpsställe, menas var konsumenten gör sina inköp. Den 
andra aspekten är den grad av planering konsumenten gör före ett köp. Två typer av planerade 
köp är möjliga. Den ena är totalt planerade köp då konsumenten på förhand bestämt vilken 
produktkategori, varumärke och objekt som ska köpas och den andra är i de fall då 
konsumenten endast på en övergripande, behovsrelaterad nivå planerat, vilket betyder att 
produkt- eller varumärkesvalet görs oplanerat då detta inte bestämts innan (Dahlén & Lange, 
2003). 
 

2.5.5 Steg 5 - Utvärdering efter köp 
Köpprocessens sista fas är utvärdering efter köp. Här utvärderar konsumenten, efter eller 
under konsumtion och användning, det som har köpts. Det är i denna fas som den mest 
centrala aspekten, nöjdhet, utvärderas. Även återköp, det vill säga om varumärket ska köpas 
på nytt eller inte utvärderas här. Beroende på om köpet är ett hög- eller lågengagemangsköp 
ser utvärderingen olika ut. Vid högengagemangsköp görs utvärdering efter köp medvetet, 
medan det i lågengagemangsköp ofta görs en utvärdering som innebär ett konstaterande att 
varumärket tillfredsställde behovet eller inte. Referensramarna är de som styr konsumentens 
utvärdering efter köp och utgår från vad konsumenten tror att den ska få ut av köpet. Nöjdhet 
uppstår då konsumentens förväntningar av ett köp antingen bekräftas eller överträffas. I 
allmänhet är konsumenten oftast nöjd med ett köp, snarare än missnöjd. Detta beror på en 
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grundläggande psykologisk princip som kallas kognitiv konsistens som går ut på att 
konsumenter av sin omgivning vill uppfattas som konsistenta individer, som fattar 
välmotiverade beslut. Konsumenter har av denna anledning därför en tendens att 
efterrationalisera sina beslut, så att besluten framstår som bättre än vad de faktiskt är (Dahlén 
& Lange, 2003). 
 
Att konsumenten är nöjd med ett köp behöver dock nödvändigtvis inte betyda att 
konsumenten kommer att överväga att välja samma produkt igen när denne upplever samma 
behov på nytt. En orsak till detta kan vara att konsumenten söker variation för omväxlingens 
skull, men det kan även bero på varumärkets tillgänglighet, prissänkningar från konkurrenter 
eller god marknadskommunikation från konkurrenter (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Marknadskommunikationen har i efterköpsutvärderingen som mål att bidra till att 
konsumenten gör upprepade köp hos företaget. Meningen är att konsumenten ska uppleva en 
så pass stor säkerhet i att denne fattar ett bra beslut vid köpet av varumärket att konsumenten 
associerar varumärket med identifikationen av ett visst behov. Konsumenten har på så sätt 
automatiserat sin köpprocess (Dahlén & Lange, 2003). 
 

2.6 Teoriöversikt 
Nedan presenteras en egenutformad översiktsmodell som bygger på köpbeslutsprocessen och 
en kommunikationsmodell. Den egenutformade modellen används för att återspegla 
uppdragsgivarens marknadsföringsproblem och beskriver de teoretiska element som tidigare 
behandlats. I modellen kopplas dessa element samman för att ge läsaren en bättre förståelse 
för hur de hänger ihop. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
    
                           
 
 
Figur 1. Egenutformad modell som bygger på köpbeslutsprocessen och kommunikationsmodellen efter Franzén      
(1995 
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En sändare, till exempel ett företag, kommunicerar med konsumenterna på en marknad 
(mottagare) genom att sända ut information i form av ett budskap (Dahlén & Lange, 2003). 
Informationen kommuniceras med hjälp av olika mediekanaler, vars uppgift är att överföra 
informationen till konsumenterna på ett så effektivt sätt som möjligt, men det är först när 
informationen distribueras i rätt mediekanal som budskapet verkligen når fram (Franzén, 
1995). Huvudsyftet med kommunikationen är att påverka konsumenten och på så sätt föra 
denne genom olika stadier av köpprocessen. Konsumentens behov väcks med hjälp av 
information som sänds ut av företaget. När behovet sedan uppmärksammats söker 
konsumenten själv aktivt information för att sedan kunna utvärdera de olika alternativen och 
fatta ett beslut om ett eventuellt köp. Efter köpet, och efter eller under konsumtion av varan 
eller tjänsten värderas sedan tjänsten med hjälp av information som fås eller söks från 
företaget.
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3. Metod  
 
I metodkapitlet beskrivs först studiens val av metod, sekundärdata, primärdata och 

dataanalysmetod. Därefter diskuteras urvalet och en bortfallsanalys görs. Den operationella 

modell som har legat till grund för utformningen av enkäten och vid presentation av resultatet 

presenteras också i detta kapitel. Sist i metodkapitel diskuteras utformning av enkät samt 

validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Val av metod 
Marknadsundersökningen som gjorts utgår från en tvärsnittsansats. Denna ansats är en bred 
och ytlig ad hoc undersökning vilket innebär att ett representativt urval av individer från en 
specifik målpopulation har studerats vid en given tidpunkt. Valet av ansats har gjorts med 
utgångspunkt i målsättningen att utifrån resultaten kunna göra statistiska generaliseringar för 
hela målpopulationen. Tvärsnittsansatsen, som är av kvantitativ karaktär, är också mest 
användbar när studien har ett beskrivande syfte. Detta eftersom den framförallt fokuserar på 
mängd, antal och frekvens av olika undersökningsvariabler som kan analyseras objektivt och 
bearbetas statistiskt. Med andra ord går det helt enkelt att med statistisk säkerhet fastställa hur 
många som tycker eller gör på ett visst sätt. Den kvantitativa undersökningen är också hårt 
strukturerad vilket innebär att undersökningens syfte och frågeställningar utgör 
undersökningens ramverk och begränsning och att analysen främst är inriktad på att upptäcka, 
fastställa och mäta samband mellan de olika undersökningsvariablerna (Christensen et al. 
2001). 
 
En nackdel med denna ansats är att den endast undersöker verkligheten vid en viss tidpunkt 
och inte tar hänsyn till förändringar i den sociala miljön. Med tvärsnittsansatsen går det heller 
inte att tränga ner på djupet och undersöka bakomliggande orsaker till de studerade 
fenomenen (Christensen et al. 2001). 
 

3.1.1 Sekundärdata  
För att bygga upp en grundläggande kunskap och förståelse för problemet samt utveckla den 
teoretiska referensramen har sekundärdata, i form av akademisk litteratur och vetenskapliga 
artiklar, samlats in. Den akademiska litteraturen har främst samlats in via högskolebiblioteket 
vid Mälardalens Högskola och de vetenskapliga artiklarna via databaserna Emerald och 
ABI/Inform. De sökord som använts är, marketing communication, marketing communication 

for services, marketing communication for educational services och service marketing. Det 
sekundärdatamaterial som har samlats in om Folkuniversitetet i Stockholm kommer främst 
från samtal med uppdragsgivaren Mona Lanneskog men Folkuniversitetets egen hemsida har 
även bidragit till datainsamlingen. För att öka kunskaperna om marknadsundersökningens 
olika delar har boken ”Marknadsundersökning – en handbok”, skriven av Christensen; 
Engdahl; Grääs och Haglund, använts.  
 
Vid utvärderingen av sekundärdata bör man kritiskt granska källan, för att på så sätt bedöma 
tillförlitligheten. Vem som har genomfört undersökningen och varför, det vill säga syftet med 
materialets publicering är även detta en viktig aspekt att beakta (Christensen et al. 2001). Vid 
valet av material har författare som är verksamma inom det valda forskningsområdet valts, 
såsom forskare, lärare och professorer. För att minska snedvridning och risken för felaktig 
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information från det insamlade materialet har flera källor som behandlar samma ämne använts 
för att på så sätt få en rättvisare bild av verkligheten. Att datamaterialet mestadels består av 
litteratur och få artiklar beror bland annat på att litteraturen som behandlas i uppsatsen, i stort, 
redan bygger på referenser från artiklar inom det aktuella området. Detta gör att intressant 
information från många olika håll har kunnat hämtas från ett och samma ställe, och i detta fall 
från litteraturen. Ett problem med att övervägande använda sig av litteratur kan dock vara att 
materialet är inaktuellt, men i detta fall anses den information som samlats in inom den 
teoretiska referensramen fortfarande vara aktuell. Detta eftersom de källor som använts i den 
teoretiska referensramen dels är publicerade på 2000-talet och dels att grunderna inom det 
aktuella forskningsområdet inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.    
 

3.1.2 Primärdata 
Den datainsamlingsmetod som valts för undersökningen är självadministrerande 
besöksenkäter, vilket innebär att enkäten delats ut till en grupp människor vid ett och samma 
tillfälle. Valet av denna datainsamlingsmetod gjordes då svarsfrekvensen vid besöksenkäter 
ofta är mycket hög, 90-100 procent är inte ovanligt (Christensen et al. 2001). En annan orsak 
till valet av datainsamlingsmetod är den personliga kontakten med respondenten vilken gör att 
eventuella oklarheter lätt kan redas ut på plats. Den största nackdelen med att använda sig av 
besöksenkäter som datainsamlingsmetod är dock den relativt höga kontaktkostnaden. Detta 
eftersom respondenterna söks upp personligen vilket kräver en hel del tid av dem som utför 
undersökningen.   
 
Enligt Mona Lanneskog2 har Folkuniversitetet i Stockholm ungefär 8 - 10 000 kursdeltagare 
per termin och målet var att nå cirka 200 av dessa. Som tidigare nämnts riktades 
undersökningen till Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder, vilka lättast kunde nås 
genom att besöka universitetet.   
 
Enkäten har delats ut till kursdeltagare som haft lektioner någon gång mellan måndagen den 5 
maj klockan 09.00 till och med tisdagen den 6 maj klockan 19.30. I slutet av lektionen eller 
under någon av rasterna har kursdeltagarna informerats om undersökningen och blivit 
tillfrågade om de vill delta. Respondenterna har sedan fyllt i enkäten och lämnat in den på 
plats. Nedan presenteras en tabell över de exakta kurserna som besökts, vilket ämnesområde 
de tillhör samt i vilken lokal och vid vilken tidpunkt undersökningen genomfördes.  
 
 
Kurser och 
ämnen 

Kurs Lokal Dag Tid Antal 
respondenter 

Språk Sjukvårdssvenska 317 5/5 - 08 11.15 8 
Språk Svenska B2+ 338 5/5 - 08 11.15 9 
Data/IT HTML grund 531 5/5 - 08 11.30 4 
Ekonomi Bokföring & Redovisning 634 5/5 - 08 12.15 3 
Konst Skulptur 623 5/5 - 08 12.30 2 
Konst Mosaik & Betong 620 5/5 - 08 14.00 1 
Språk Svenska B2 632 5/5 - 08 14.30 5 
Data/IT Dreamweaver 8 310 5/5 - 08 14.45 4 
Textil Modeskolan 610-612 5/5 - 08 16.00 10 
Inredning Inredningslinjen 1 613 5/5 - 08 16.00 2 

                                                 
2Mona Lanneskog, telefonsamtal, 2008-04-11. 



Kandidatuppsats i marknadsföring                                                              Antman & Lundgren 

 

  14 

 

Skrivarkurser Kom igång och skriv 316 5/5 - 08 16.15 6 
Språk Intensive English A2 531 5/5 - 08 16.45 3 
Språk Spanska A2 intensiv 314 5/5 - 08 17.15 1 
Språk Franska A2+ intensiv 331 5/5 - 08 17.15 7 
Sång Körsång nybörjare 210 5/5 - 08 19.00 4 
Foto Foto 1 534 5/5 - 08 19.15 5 
Juridik Juridisk översiktskurs 15 hp 322 5/5 - 08 19.20 18 
Språk Italienska B1+ 220 5/5 - 08 19.30 6 
Språk Ryska B1 konversation 114 5/5 - 08 19.30 1 
Sång Körsång fortsättning 210 5/5 - 08 20.45 10 
Språk Japanska för nybörjare 531 5/5 - 08 21.00 5 
Teater Storytelling & Berättarteknik 110 5/5 - 08 21.15 6 
Språk Svenska B2- 631 6/5 - 08 11.15 8 
Data/IT IT för seniorer 636 6/5 - 08 11.30 5 
Data/IT Layout-indesign/Photoshop 536 6/5 - 08 12.15 2 
Skrivarkurser Skrivarkurs för föräldralediga 220 6/5 - 08 12.15 3 
Språk Italienska A1 636 6/5 - 08 13.00 2 
Konsthantverk Silversmide Smedjan 6/5 - 08 13.30 3 
Konsthantverk Keramikstudion 212 6/5 - 08 14.00 3 
Språk Franska B2 konversation 333 6/5 - 08 14.30 9 
Ekonomi Diplomerad fastighetsförvaltare 522 6/5 - 08 16.45 13 
Språk Franska A2 532 6/5 - 08 17.10 6 
Språk Kinesiska A0 nybörjare 338 6/5 - 08 18.00 11 
Ekonomi Redovisningsekonom 521 6/5 - 08 19.25 13 
Språk Bulgariska A1 112 6/5 - 08 19.30 3 
     Totalt 201 

 
Tabell 1. Schema över besökta kurser 
 

3.1.3 Dataanalysmetod 
Då marknadsundersökningen som gjorts är en kvantitativ tvärsnittsundersökning, där 
kvantitativa data samlats in med hjälp av ett strukturerat frågeformulär, främst bestående av 
flervalsfrågor, innebär detta att det som ska studeras översätts till kvantiteter (siffror) som 
ibland representerar matematiska samband och andra gånger kvalitativa egenskaper eller 
faktorer (Christensen et al. 2001).    
 
För att resultatet från olika respondenter ska kunna jämföras och analyseras med hjälp av 
statistiska metoder måste mätningarna standardiseras. Detta har skett genom att de olika 
svarsalternativen i enkäten har sammanställts för hand i kalkylprogrammet Excel där sedan 
statistiska dataanalyser gjorts. Utifrån dessa sammanställningar har medelvärden tagits fram, 
samt diagram som visar hur många respondenter i relativa tal (procent) som svarat vad på de 
olika frågorna.   
 
Resultatet av dataanalysen presenteras i kapitel fyra ”Resultatpresentation” där frågorna 
behandlas var för sig och startar med fråga ett och fortsätter sedan i en kronologisk ordning. 
Resultatet på varje fråga presenteras både visuellt genom ett diagram och skriftligt genom en 
kortare beskrivning av resultatet. Att resultatet presenteras både visuellt och skriftligt görs för 
att ge läsaren en så tydlig översikt av det insamlade materialet som möjligt.  
 



Kandidatuppsats i marknadsföring                                                              Antman & Lundgren 

 

  15 

 

3.2 Urvalsstrategi 

Då undersökningen utgår från ett kundperspektiv består den aktuella målpopulationen av 
Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder. Med befintliga kunder menas de personer 
som deltar i någon av de kurser eller utbildningar som erbjuds vid Folkuniversitetet i 
Stockholm under vårterminen 2008.   
 
Den urvalsmetod som använts är icke-sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval. Det 
innebär att endast kursdeltagare som haft föreläsning eller lektion under den tidsperiod som 
undersökningen genomförts har valts ut. Detta medför en ganska stor begränsning av 
målpopulationen, vilken också gör att urvalets representativitet kan ifrågasättas. Ambitionen 
är därför inte att, utifrån resultaten av undersökningen, kunna göra statistiska generaliseringar 
för hela målpopulationen utan endast ge en fingervisning av hur Folkuniversitetet i 
Stockholms befintliga kunder söker eller skulle vilja söka information.  
 
För att ändå få en så bra spridning som möjligt av respondenter i urvalet har kursdeltagare 
från 12 olika ämnesområden valts ut. Detta har gjorts med tanke på att respondenterna, 
beroende på om de studerar juridik, ekonomi, konst, språk, och så vidare troligtvis söker 
information på olika sätt.  
 

3.2.1 Bortfallsanalys 
När ett urval görs, oavsett urvalsmetod, kommer urvalet aldrig exakt att motsvara den 
population som urvalet görs ifrån. Det innebär att undersökningens resultat, dess 
generaliserbarhet och representativitet kommer att påverkas av i hur hög grad urvalet 
överrensstämmer med populationen. Därför måste också hänsyn tas till urvalets fel och brister 
(Christensen et al. 2001).  
 
Någon exakt siffra på hur många kursdeltagare Folkuniversitetet i Stockholm har under 
terminen 2008 har inte angivits men enligt Mona Lanneskog 3  har Folkuniversitetet i 
Stockholm ett snitt på 8 - 10 000 kursdeltagare per termin. Undersökningens urval, som består 
av 201 insamlade enkäter, är enligt Göran Bryding 4 , universitetslektor vid Mälardalens 
Högskola, ett lämpligt urval. 
 
Vad gäller denna undersökning kan bortfall bero på ointresse, tidsbrist eller att respondenten 
på grund av läs- och skrivsvårigheter tackat nej till att fylla i enkäten. Att kursdeltagaren har 
bristande kunskaper i det svenska språket kan också vara en av faktorerna till att respondenten 
valt att inte delta i undersökningen.  
 

3.3 Operationell modell 
För att enklare kunna utforma enkäten samt analysera, tolka och förstå det insamlade 
materialet har en operationell modell, med fokus på de olika stegen i köpbeslutsprocessen, 
utvecklats. Det är alltså utifrån de olika stegen i modellen som undersökningens enkätfrågor 
har utformats. Detta för att kunna se om de befintliga kunderna söker information på olika sätt 
beroende på var i köpbeslutsprocessen de befinner sig. Resultatet från dessa frågor har sedan 
analyserats och presenterats utifrån samma kronologiska ordning, alltså utifrån 
köpbeslutsprocessen, i kapitlet ”Resultatpresentation”.   

                                                 
3 Mona Lanneskog, telefonsamtal, 2008-04-11. 
4Göran Bryding, telefonsamtal, 2008-04-15. 
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Figur 2. Egenutformad modell 
 
 
Den första frågan i enkäten är kopplad till köpbeslutsprocessens två första steg, Behov och 
Informationssökning. Detta eftersom frågan lyder: Hur väcktes ditt intresse för 

Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar? Det betyder att kundens 
behov och intresse för Folkuniversitetet kan ha väckts samtidigt (behovssteget) eller att 
kunden redan har upptäckt behovet och därefter fått upp ögonen för just Folkuniversitetet i 
Stockholm (informationssökningssteget).  
 
Fråga två; När intresset för Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar 

uppstått, var sökte du då aktivt information om dem? är kopplad till informationssteget i 
köpbeslutsprocessen eftersom kunden här aktivt söker informationen.  
 
Enkätens tredje fråga; Varifrån får/söker du idag information om Folkuniversitetet i 

Stockholm samt deras kurser och utbildningar? kan kopplas till både informationssteget och 
modellens sista steg, Utvärdering efter köp. Detta eftersom det sker en aktiv sökning av 
information från kundens sida samtidigt som denne, under själva konsumtionen av tjänsten, 
utvärderar sitt köp bland annat utifrån den aktuella informationen men även hur lätt 
informationen har kunnat samlas in.   
 
Den fjärde frågan; Välj ut de tre alternativ där du helst får/söker information om 

Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar, är kopplad till tre av 
köpbeslutsprocessens olika steg, vilka är Behov, Informationssökning och Utvärdering efter 
köp. Även fråga fem; Hur tycker du att dessa källor förmedlar information om 

Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar? kan kopplas till de här 
stegen.  Detta eftersom kunden får/söker information i alla dessa steg. 
 

 Medier Mottagare 

Behov 

Informationssökning 

Alternativutvärdering 

Köp 

Utvärdering efter köp 
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Att inga enkätfrågor är kopplade till stegen Alternativutvärdering och Köp beror på att kunden 
i dessa steg inte söker någon ny information utan använder sig av redan tidigare insamlad data 
eller ingen alls.  
 

3.4 Utformning av enkät 

För att respondenterna ska uppfatta och besvara varje enskild fråga på samma sätt används ett 
standardiserat och strukturerat frågeformulär. Att enkäten är standardiserad och strukturerad 
betyder att frågorna står i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga 
respondenter samt att svarsalternativen är ordagrant förutbestämda (Christensen et al. 2001). 
En annan orsak till att en strukturerad enkät har valts är att dessa är lätta att administrera, mata 
in och analysera.  
 
Som tidigare nämnts är svarsalternativen i enkäten ordagrant förutbestämda. Däremot används 
en skaltyp som kallas för nominalskala, där bland annat en svarsskala med flervalsalternativ 
används, vilket gör att respondenten har möjlighet att svara flera alternativ. Att täcka in 
samtliga respondenters svar kan dock vara svårt och därför kompletteras de givna svaren med 
ett öppet alternativ. Nackdelen med att använda sig av öppna svarsalternativ är att dessa kan 
variera mycket och därför blir svårare att sammanställa och analysera. Förutom 
flervalsalternativ som svarsskala har respondenten i ett fall även möjlighet att rangordna de 
olika alternativen.  
 
Den andra svarsskalan som används i enkäten är en intervallskala. Med hjälp av denna skala 
kan både medelvärden och standardavvikelse räknas fram eftersom avstånden mellan de olika 
skalvärdena är lika stora. För att illustrera intervallskalan används en skala som uttrycks i 
siffror så att avstånden mellan värdena blir lika stora (Christensen et al. 2001). 
 
De svarsalternativ som används i enkäten grundar sig bland annat på de 
marknadsföringskanaler som Mona Lanneskog har angett att de på Folkuniversitetet i 
Stockholm använder sig av. Dessa är; Kurskatalogen, Hemsidan, Direktreklam, 
Utomhusreklam, Annonser i tidningar, Annonser på webben och Bilagor i tidningar. Förutom 
dessa har två svarsalternativ med utgångspunkt i den teoretiska referensramen lagts till vilka 
är; Personalen och Rekommendationer från vänner och bekanta. Dessutom har 
svarsalternativen Vet ej/Ingen uppfattning samt det öppna svarsalternativet, Annat lagts till. 
Detta för att ändå kunna få ett svar från de respondenter som kanske inte kommer ihåg hur de 
fått/sökt information och täcka in andra svar än de som redan finns angivna samt minska 
bortfallet.      
 
Alla svarsalternativ finns dock inte med vid alla frågor. Exempelvis finns inte Personalen med 
under fråga ett. Detta eftersom det inte ansågs troligt att respondenterna kommit i kontakt med 
personalen i ett så tidigt stadium. Vid fråga tre finns inte svarsalternativet Rekommendationer 
från vänner och bekanta med då möjligheten att respondenterna använder sig av dessa som 
informationskälla under pågående utbildning anses som minimal. Under fråga fem finns 
varken Personalen eller Rekommendationer från vänner och bekanta med. Det beror på att de 
minst trovärdiga källorna (planerade- och produktbudskap) oftast är de som ingår i en 
marknadsföringskampanj medan de mest tillförlitliga (service- och oplanerade budskap) så 
som personalen och rekommendationer från vänner och bekanta lämnas utanför. Detta gäller 
även Folkuniversitetet i Stockholm och den budget som tillägnas deras marknadsföring.   
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Förutom en tydlig struktur måste enkäten också vara tilltalande. Detta för att bibehålla 
respondentens uppmärksamhet och engagemang. Av den anledningen får enkäten inte vara för 
lång och det är viktigt att enbart ställa frågor som är relevanta för syftet. På så vis hålls 
frågeformuläret kort, vilket troligtvis leder till att fler svarar på enkäten. Med färre frågor blir 
enkäten dessutom lättare att administrera och analysera (Christensen et al. 2001). Med detta i 
åtanke har antalet frågor i enkäten begränsats till fem stycken om cirka tre A4 sidor. Trots 
detta har det kunnat konstateras att en del av bortfallet på de två sista frågorna beror på att 
respondenterna upplevt enkäten som just ”för lång”. 
 
Enkäten ska också vara lätt att följa och instruktionerna måste vara tydliga så att missförstånd 
undviks (Christensen et al. 2001). Efter varje fråga har det därför getts klara instruktioner på 
hur frågan skall besvaras. Även här har det uppstått problem vid de två sista frågorna genom 
att ett flertal respondenter, trots instruktionerna, besvarat dessa frågor på ett felaktigt sätt. 
Detta kan bland annat bero på att respondenterna inte läst instruktionerna av någon anledning 
eller att de tolkat dem på ett annorlunda sätt än vad som var tänkt.  
 
I tabellen nedan presenteras först enkätens fem frågor och sedan sker en koppling mellan de 
enskilda frågorna och den teoretiska referensramen samt studiens övergripande 
frågeställningar. Ur tabellen går det även att utläsa hur resultatet på varje enskild fråga 
presenteras i kapitlet vid namn ”Resultatpresentation”.  
 
För en fullständig presentation av enkäten se Bilaga 1. 
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Fråga 

 
Frågan är kopplad till följande 

steg i den operationella modellen 

 
Frågan är kopplad till följande 

frågeställning 

 
Svaret på frågan presenteras på följande vis 

 
1. Hur väcktes ditt intresse för 
Folkuniversitetet i Stockholm 
samt deras kurser och 
utbildningar? 

 
 

Behov  
Informationssökning 

 
Hur söker Folkuniversitetet i Stockholms 
befintliga kunder information om 
universitetet samt deras kurser och 
utbildningar? 

 

 
 

Stapeldiagram med enheten procent 

 
2. När intresset för 
Folkuniversitetet i Stockholm 
samt deras kurser och utbildningar 
uppstått, var sökte du då aktivt 
information om dem? 

 
 

Informationssökning 

 
Hur söker Folkuniversitetet i Stockholms 
befintliga kunder information om 
universitetet samt deras kurser och 
utbildningar? 
 

 
 

Stapeldiagram med enheten procent 

 
3. Varifrån får/söker du idag 
information om Folkuniversitetet i 
Stockholm samt deras kurser och 
utbildningar? 

 
 

Informationssökning  
Utvärdering efter köp 

 

 
Hur söker Folkuniversitetet i Stockholms 
befintliga kunder information om 
universitetet samt deras kurser och 
utbildningar? 
 

 
 

Stapeldiagram med enheten procent 

 
4. Välj ut de tre alternativ där du 
helst får/söker information om 
Folkuniversitetet i Stockholm 
samt deras kurser och 
utbildningar. 

 
Behov 

Informationssökning 
Utvärdering efter köp 

 
Vilka informationskanaler föredrar de 
befintliga kunderna när de söker 
information om Folkuniversitetet i 
Stockholm samt deras kurser och 
utbildningar? 

 
 

Stapeldiagram med enheten procent 

 
5. Hur tycker du att dessa källor 
förmedlar information om 
Folkuniversitetet i Stockholm 
samt deras kurser och 
utbildningar?   
 

 
Behov 

Informationssökning 
Utvärdering efter köp 

 
Vilka informationskanaler föredrar de 
befintliga kunderna när de söker 
information om Folkuniversitetet i 
Stockholm samt deras kurser och 
utbildningar? 

 
 

Stapeldiagram med medelvärde 

 
Tabell 2. Översikt av enkätfrågor samt koppling till teori och frågeställning 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Alla eventuella fel som kan uppstå i uppsatsarbetet påverkar möjligheten att få fram de riktiga 
resultaten i undersökningen. En undersöknings validitet visar om undersökaren har mätt det 
som avsågs att mätas medan begreppet reliabilitet avser mätmetodens förmåga att stå emot 
slumpmässiga fel. För att kunna avgöra om en mätning är reliabel ska samma resultat uppnås 
när samma mätmetod används vid upprepade mättillfällen, och för att uppnå validitet bör 
undersökaren, oberoende av mätmetod, komma fram till liknande resultat (Christensen et al. 
2001). 
 
För att läsaren ska kunna ta ställning till undersökningens validitet och reliabilitet och därmed 
också dess kvalitet är det därför viktigt att, i uppsatsen, öppet och ärligt diskutera eventuella 
svagheter med undersökningen (Christensen et al. 2001). Därför innehåller uppsatsens 
metodkapitel en mycket ingående beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt, allt för 
att den skall nå en så hög reliabilitet som möjligt. Vidare har det insamlade materialet 
bearbetats mycket noggrant och systematiskt för att i högsta möjliga mån undvika 
felaktigheter eller borttappade svar. Den akademiska litteratur samt annat referensmaterial 
som använts i studien anses vara relevant för det aktuella ämnesområdet och därmed också 
valid och reliabel.  
 
Trots alla försök att uppnå validitet och reliabilitet går det inte att, inom ramen för denna 
undersökning, säga att resultaten av en ny undersökning på samma eller motsvarande 
respondentgrupp skulle bli desamma. Detta eftersom det med hundra procents säkerhet inte 
går att säga att undersökningens respondenter, på något sätt, inte skiljer sig från övriga 
individer ur målpopulationen eller från dem som valt att inte delta i undersökningen.  
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4. Resultatpresentation 
 
I det fjärde kapitlet presenteras resultatet på enkätundersökningens fem frågor. Detta sker i 

kronologisk ordning med fråga ett som utgångspunkt. Resultaten på frågorna presenteras 

sedan både visuellt och skriftligt genom ett diagram samt en kortare beskrivande text. Detta 

för att ge läsaren en så tydlig översikt av det insamlade materialet som möjligt.  

  

4.1 Fråga 1 
 
 

Hur väcktes ditt intresse för Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och 
utbildningar?
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Diagram 1 
 
 
Resultatet av fråga ett visar hur respondenterna besvarat frågan om hur intresset för 
Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar väcktes. Respondenterna 
gavs nio strukturerade svarsalternativ och ett icke-strukturerat. Samtliga 201 tillfrågade 
respondenter valde att besvara frågan. Av de tio svarsalternativen som fanns var 
respondenterna fria att markera flera alternativ om så önskades. De flesta, 43,8 %, angav att 
intresset för Folkuniversitetet väcktes genom hemsidan. Därefter svarade 
32,3 % ”Rekommendationer från vänner och bekanta” och 27,9 % av 
respondenterna ”Kurskatalogen”. 10, 9 % valde att fylla i det öppna svarsalternativet, och 
dessa respondenter angav följande: 1. "Webb google", 2. "Öppet hus 2007", 3. "Öppet hus hos 
Folkuniversitetet", 4. "Sökte efter keramikkurs på google", 5. "Sökte efter "intensivkurs 
franska" på google, 6. "Tips på webbforum", 7. "Folkuniversitetets kurser i andra städer som 
jag läst", 8. "Google!", 9. "Genom jobbet", 10. "Kan ha varit hemsidan; sökte efter sömnad", 
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11. "Genom jobbet", 12. "Från mitt arbete", 13. "Kände till folkuniv.", 14. "Gick på 
balettakademin som yngre", 15. "Reklam i T-banan", 16. "Arvtagare till kursverksamheten 
vid Stockholms Universitet", 17. "Behov att gå denna utbildning", 18. "Skrivarakademin 
hörde dit", 19. "Försenad med anmälan till Jöken på Stockholms Universitet, detta blev ett 
dyrt alternativ", 20. "Jag gick en kvällskurs i sömnad på fu. och hörde talas om utbildningen 
där", 21. "Eget initiativ & info. sökande", 22. "Tidigare kurser". 7 % valde att fylla i 
svarsalternativet ”Annonser på webben” och 3, 5 % valde svarsalternativet ”Annonser i 
tidningar”. ”Direktreklam”, ”Utomhusreklam” och ”Vet ej” fylldes i av, vardera, 3 % av 
respondenterna.  Det alternativ som minst antal respondenter svarade var ”Bilagor i tidningar” 
och fylldes i av 0,5 %. 
 

4.2 Fråga 2 
 
 

När intresset för Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar uppstått, 
var sökte du då aktivt information om dem? 
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Diagram 2 
 
 
Samtliga 201 respondenter besvarade frågan om var respondenten aktiv söker information när 
intresset för Folkuniversitet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar uppstått. 
Respondenterna gavs elva olika svarsalternativ där möjligheten fanns att markera flera av 
dessa om så önskades. Av svarsalternativen var tio strukturerade och ett icke-
strukturerat. ”Hemsidan” var det svar som det flesta, 77,1 %, valde. Därefter angav 
23,4 % ”Kurskatalogen” som svar. 11,4 % svarade ”Personalen”, 8 % 
angav ”Rekommendationer från vänner och bekanta” som svar. ”Annonser på webben” 
svarade 5 % av respondenterna. 3,5 % av respondenterna angav alternativet ”Annat” och 
svarade följande: 1. "Webb google", 2. "Arbetskamrater", 3. "Telefon", 4. "Via arbetsplatsen", 
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5. "Jag tog kontakt via telefon", 6. "Telefon", 7. "Att gå kurs i Fastighetsförvaltning". 1,5 % 
angav ”Direktreklam” som alternativ och 0,5 % svarade ”Annonser i tidningar”. Inga 
respondenter valde svarsalternativen ”Utomhusreklam”, ”Bilagor i tidningar” och ”Vet ej”.  
 

4.3 Fråga 3 

 
 

Varifrån får/söker du idag information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser 
och utbildningar?
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Diagram 3 
 
 
Diagrammet över fråga tre visar hur respondenterna besvarade frågan om varifrån de idag 
får/söker information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
Respondenterna gavs nio redan givna svarsalternativ samt ett ostrukturerat och var fria att 
markera flera svarsalternativ. Av de 201 tillfrågade respondenterna så svarade totalt 199 på 
frågan. Flest respondenter, 79,4 %, angav ”Hemsidan” som svar. Det näst främsta alternativet 
som angavs var ”Kurskatalogen” med 28,1 %. 15,6 % angav ”Personalen” som sitt 
svarsalternativ. 6 % angav ”Annonser på webben”. 3, 5 % valde att fylla i ett eget 
svarsalternativ, svaren såg ut på följande vis: 1. "Söker ej information/får ej", 2. "Söker inte 
alls", 3. "Ej intresserad av övriga kurser", 4. "Mailen", 5. "Mail från kurskansliet", 6. "Talat 
med studievägledare ev. informationsansvarig på skolan", 7. "Läraren". 3 % svarade ”Vet 
ej”. ”Direktreklam” och ”Annonser i tidningar” fick vardera 2 %. 0,5 % svarade ”Bilagor i 
tidningar” och ingen av respondenterna svarade att de söker/får information om 
Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar från utomhusreklam.  
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4.4 Fråga 4 

Även om respondenterna, i instruktionerna för fråga fyra, ombads rangordna de tre 
alternativen genom att ange en etta för det främsta alternativet en tvåa för det näst främsta och 
en trea för det tredje främsta alternativet missade en del av dem detta. Istället för att rangordna 
de tre alternativen med siffror valde dessa respondenter att markera alternativen med ett kryss 
vilket skapade problem vid sammanställningen av resultaten på denna fråga.  
 
För att ändå kunna använda dessa svar har två olika sammanställningar av resultaten på fråga 
fyra gjorts. Totalt har 199 respondenter av 201 besvarat fråga fyra. Av dessa har 166 
respondenter svarat på ett korrekt sätt medan 33 stycken har svarat på ett felaktigt sätt. 
Diagram fyra visar resultaten för de 166 respondenterna som svarat på ett korrekt sätt medan 
diagram fem visar resultaten för de 199 respondenterna som svarat på fråga fyra, oberoende 
av om respondenten har rangordnat de tre alternativen eller endast markerat dessa med ett 
kryss.  
 

4.4.1 Del 1  
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Diagram fyra visar hur respondenterna besvarat frågan: Välj ut de tre alternativ där du helst 
får/söker information om Folkuniversitet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
Respondenterna gavs tio redan givna svarsalternativ samt ett ostrukturerat och ombads 
rangordna alternativen genom att ange en etta för det främsta alternativet en tvåa för det näst 
främsta och en trea för det tredje främsta alternativet. Totalt har 73.5 % av respondenterna 
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angett ”Hemsidan” som det främsta alternativet där de helst får/söker information om 
Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 47 % av respondenterna 
angav ”Kurskatalogen” som det näst främsta alternativet medan 20.5 % har 
angett ”Personalen” som det tredje främsta alternativet där de helst får/söker information om 
Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
 

4.4.2 Del 2 
 
 

Välj ut de tre alternativ där du helst får/söker information om Folkuniversitetet i 
Stockholm samt deras kurser och utbildningar.
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Diagram 5 
 
 
Totalt har 91 % av de 199 respondenterna som svarat på fråga fyra angett ”Hemsidan” som ett 
av alternativen där de helst får/söker information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras 
kurser och utbildningar. 70.4 % av respondenterna angav ”Kurskatalogen” som ett av 
alternativen medan 33.2 % har angett ”Personalen” som ett av alternativen där de helst 
får/söker information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
29,6 % har angett att de helst vill få information genom ”Rekommendationer från vänner och 
bekanta”, 15,6 % vill få informationen från ”Annonser i tidningar” och 13,6 % vill få 
information genom ”Annonser på webben”. 8 % av respondenterna har angett att de helst vill 
få information genom direktreklam, medan 4 % av respondenterna vill få information 
genom ”Utomhusreklam” respektive ”Bilagor i tidningar”. 3 % av respondenterna angav att 
de inte hade någon uppfattning angående denna fråga och 1,5 % fyllde i det öppna 
svarsalternativet, ”Annat”.  Dessa respondenter angav alla svaret "E-post". 
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4.5 Fråga 5 

 
 

Hur tycker du att dessa källor förmedlar information om Folkuniversitetet i Stockholm 
samt deras kurser och utbildningar?  
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Diagram 6 
 
 
Totalt har 194 respondenter av 201 svarat på frågan om hur de tycker att kurskatalogen 
förmedlar information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
56 respondenter svarade att de inte hade sett den medan 138 stycken svarade på skalan från ett 
till fem. Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 4,1 tas fram.  
 
195 respondenter svarade på frågan om hur de tycker att hemsidan förmedlar information om 
Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. Av dessa svarade 12 
stycken att de inte hade sett den och 183 svarade på skalan från ett till fem. Bland dem som 
svarade på skalan kunde ett medelvärde på 4,2 tas fram.       
 
Totalt har 173 respondenter svarat på frågan om hur de tycker att direktreklam förmedlar 
information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 125 
respondenter svarade att de inte hade sett någon medan 48 stycken svarade på skalan från ett 
till fem. Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 3.2 tas fram.  
 
173 respondenter svarade på frågan om hur de tycker att utomhusreklam förmedlar 
information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. Av dessa 
svarade 131 stycken att de inte hade sett någon och 42 svarade på skalan från ett till fem. 
Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 2,7 tas fram.       
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Totalt har 178 respondenter besvarat frågan om hur de tycker att annonser i tidningar 
förmedlar information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 
106 respondenter svarade att de inte hade sett några medan 72 stycken svarade på skalan från 
ett till fem. Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 2,9 tas fram.   
 
179 respondenter besvarade frågan om hur de tycker att annonser på webben förmedlar 
information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. Av dessa 
svarade 129 stycken att de inte hade sett några och 50 svarade på skalan från ett till fem. 
Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 3,2 tas fram.       
 
Totalt har 177 respondenter besvarat frågan om hur de tycker att bilagor i tidningar förmedlar 
information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar. 134 
respondenter svarade att de inte hade sett några medan 43 stycken svarade på skalan från ett 
till fem. Bland dem som svarade på skalan kunde ett medelvärde på 2,6 tas fram. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras, med hjälp av referensramen, resultatet från undersökningen som 

gjorts. Här diskuteras även det datamaterial som framkommit under arbetets gång i form av 

olika mönster och samband. Analysen bygger i stor utsträckning på författarnas egna tankar 

och funderingar men ger även läsaren en möjlighet att utföra granskningar och dra egna 

slutsatser.     

 
Undersökningen visar att hemsidan är den mediekanal som de flesta av Folkuniversitetets 
befintliga kunder har kommit i kontakt med oavsett i vilket steg i köpbeslutsprocessen de 
befinner sig i. Vare sig det gäller hur intresset för Folkuniversitet samt deras kurser och 
utbildningar väcktes, var kunderna aktivt har sökt information om dem, var de idag söker 
information eller var de helst får/söker informationen så är hemsidan det svarsalternativ som 
flest respondenter har angett. Detta kan bero på att hemsidan både är lättillgänglig och att den 
innehåller en stor mängd information. Användandet av Internet ökar ständigt, vilket också gör 
att många människor kan känna sig bekväma med att söka information på detta sätt.  
 
Informationen som respondenten aktivt söker efter är sannolikt till för att öka kunskapen om 
verksamheten och kursutbudet inför framtida köp. Ett stort antal respondenter söker aktivt 
information i kurskatalogen, vilket kan bero på att den innehåller en utförlig beskrivning av 
Folkuniversitetet i Stockholms kursutbud. En annan anledning till detta kan vara att många 
känner att de behöver någonting konkret att ta på då en utbildning är något abstrakt och 
ogripbart. Kurskatalogen kan även anses vara lätthanterlig då den kan tas med och läsas i 
princip varsomhelst, vilket i jämförelse med hemsidan inte är möjligt då den kräver tillgång 
till både dator och Internet.    
 
Personalen är den tredje viktigaste informationskällan för Folkuniversitets befintliga kunder, 
vilket kan bero på att de innehar en mängd information om verksamheten, de kan reda ut 
oklarheter och ge råd samt uppfattas som mer pålitliga än de traditionella mediekanalerna. 
Alla interaktioner mellan företagets personal och deras kunder, så kallade ”sanningens 
ögonblick”, är en möjlighet för företaget att visa vilken kvalitet deras tjänster har. Därför är 
det viktigt att all personal lär sig identifiera dessa tillfällen samt lär sig att använda dessa på 
bästa möjliga sätt för att influera sina kunder. Personalen med sitt sätt att klä sig, deras attityd 
och uppträdande sänder ständigt ut signaler vilka i bästa fall kan ge kunden en känsla av 
förtroende för företaget. Såväl kursledarna som övrig administrativ personal måste därför se 
sig själva som deltidsmarknadsförare då all kontakt med kunden är en del av den helhetsbild 
som kunden skapar sig om tjänsten och företaget i sig. Kunden kan sedan sprida vidare sin 
uppfattning om Folkuniversitetet i Stockholm genom word-of-mouth till sina vänner och 
bekanta som i framtiden kan komma att bli potentiella kunder till företaget.  
 
För en stor del av respondenterna spelar rekommendationer från vänner och bekanta en stor 
roll när det gäller hur de söker information om Folkuniversitetet samt deras kurser och 
utbildningar. Det har tidigare kunnat konstateras att effekten av word-of-
mouthkommunikation är oerhörd stor och dessa oplanerade budskap är dessutom de som 
anses vara mest trovärdiga. En konsuments vänner, familj eller kolleger kan alla ge råd om en 
aktuell utbildning vare sig de baseras på erfarenhet, kunskap eller åsikter. I allmänhet tycks 
människor ha en tendens att lita mer på sina vänner och bekanta än på information som 
kommer direkt från ett företag, i form av till exempel annonser eller reklamaffischer. För en 
kund som står inför ett beslut är en person med personlig erfarenhet av en tjänsteleverantör 
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alltid den mest trovärdiga källan då en vän alltid vill väl medan ett företags främsta mål är att 
tjäna pengar. Positiv word-of-mouth är något som företag eftersträvar men dessvärre är 
människor i allmänhet mer benägna att berätta för andra om dåliga erfarenheter än om bra, 
vilket är värt att notera. Då ändå så pass många angett att de fått information om 
Folkuniversitetet i Stockholm från vänner och bekanta så kan det dock antas att det spridits en 
hel del positiv word-of-mouth. 
 
Högt engagerande tjänster såsom utbildning är något som många konsumenter upplever en 
stor risk med. Denna risk kan bland annat bero på att utbildning är en stor del av en persons 
liv och att kurserna innebär en större utgift. Därför är det viktigt för konsumenten att försäkra 
sig om att denne verkligen får vad den vill ha. För att minimera risken söker konsumenten en 
mängd information och då framförallt från fysiska personer. Detta kan vara en anledning till 
varför många respondenter svarat att de får/söker information genom personalen och 
rekommendationer från vänner och bekanta. Flera respondenter har även svar som innefattar 
telefonkontakt med personalen och rekommendationer från sin arbetsplats, vilket även detta 
stärker antagandet om behovet av information från en fysisk person.  Ju viktigare tjänsten är 
desto större är risken och ju högre risk ett köp innebär desto viktigare är de personliga 
informationskällorna. 
 
Att annonser på webben, procentuellt hamnar lite högre än de traditionella mediekanalerna, 
som till exempel direktreklam och utomhusreklam med flera, kan som tidigare nämnts också 
bero på den ökade användningen av Internet. Även under svarsalternativet annat går det att 
hitta en hel del svar som kan relateras till just användningen av Internet som 
informationssökningskanal. En del respondenter har till exempel använt sig av sökmotorn 
Google medan andra besökt olika webbforum eller liknande.  
  
Det kan finnas flera orsaker till att det är få respondenter som angett att de uppmärksammat 
de traditionella mediekanalerna som direktreklam, utomhusreklam samt annonser och bilagor 
i tidningar. Respondenterna kan ha sett utomhusreklamen men inte uppmärksammat den, det 
vill säga ägnat någon större tankekraft åt den. En orsak till att få respondenter söker 
information genom annonser och bilagor i tidningar kan bero på att fler väljer att läsa 
tidningen på nätet. Det låga resultatet för direktreklam kan härstamma från det faktum att det 
är väldigt lätt att aktivt sålla bort denna typ av reklam bland annat på grund av tidsbrist men 
även ointresse samt överexponering av reklam. Trots det låga resultatet kan de traditionella 
mediekanalerna mycket väl ha en större påverkan än vad som visas. Respondenterna kan ha 
kommit i kontakt med mediekanalerna även om de i dagsläget inte kommer ihåg detta. Det 
kan också vara så att respondenten, av någon anledning, inte vill erkänna att de påverkats av 
traditionell reklam. En orsak till detta kan vara att informationen från dessa mediekanaler 
generellt är den som konsumenter litar minst på då de vet att den är planerad av företaget för 
att påverka konsumenter att agera på ett visst sätt.   
 
För att konsumenten ska känna sig trygg med sitt val av utbildningsanordnare och vid ett 
eventuellt framtida köp ska associera just Folkuniversitetet till behovet av utbildning, och 
därmed göra upprepade köp, är det viktigt att företaget tillfredställer konsumentens 
informationsbehov. Då det tidigare kunnat konstateras att utbildning är en tjänst med hög risk 
kan det till exempel antas att det, i det här fallet, för att minska risken är viktigt med mycket 
information från många olika källor. Vänner och bekanta, kolleger, egna erfarenheter och 
observationer, traditionell reklam, Internet och kurskatalogen är alla källor till information om 
tjänsten. Som tidigare nämnts ska informationen gärna komma från en fysisk person då denna 
källa anses vara mest trovärdig. Behovet av traditionell reklam finns dock kvar, vilket beror 
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på att konsumenten vid tjänster med hög risk har en tendens att samla in mer information och 
från fler källor än vanligt. Ett större beslut kräver helt enkelt mer information. Då 
konsumenten ofta söker information från flera olika källor är det därför viktigt att företaget är 
konsekvent när det sänder ut information till konsumenten både vad gäller traditionell 
kommunikation och vid interaktionerna mellan kunden och företaget. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta av respondenterna tycker att de källor 
som Folkuniversitet i Stockholm använder sig av förmedlar information om universitet samt 
deras kurser och utbildningar på ett tillfredsställande sätt. Att respondenterna får/söker 
information på ett liknande sätt oberoende av vilket steg i köpbeslutsprocessen de befinner sig 
i kan bero på ren bekvämlighet eller vana. Har de en gång valt informationskanal och känner 
sig nöjd med den är det lätt hänt att de av bekvämlighet eller vana håller sig till denna källa 
även om något bättre alternativ skulle dyka upp. 
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6. Slutsats och rekommendationer 
 
I uppsatsens sista kapitel sammanfattas arbetets resultat och studiens frågeställningar 

besvaras. Utifrån slutsatsen ges sedan rekommendationer till företaget samt förslag på vidare 

undersökning. 

 

6.1 Slutsats 
Undersökningen visar att Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder beter sig på ett 
likartat sätt, i alla olika steg i köpbeslutsprocessen, när de söker information om universitetet 
samt deras kurser och utbildningar. Detta kan bero på ren bekvämlighet eller vana från 
konsumentens sida, att denne vill söka information på det sätt som tidigare gjorts, men även 
på att kunden anser sig vara tillfredsställd med hur kanalerna förmedlar information.  
 
Hemsidan är den mediekanal som de flesta respondenter har kommit i kontakt och vill komma 
i kontakt med, vilket kan bero på dess lättillgänglighet och den stora mängd information som 
den innehåller, men även på ökningen av människors Internetanvändning. Hemsidan är också 
den mediekanal som de flesta respondenterna är tillfredsställda med när det gäller 
förmedlingen av information.  
 
Kurskatalogen är den mediekanal som näst flest respondenter har kommit i kontakt med och 
vill komma i kontakt med, vilket kan bero på utbildningens abstrakthet som gör att människor 
söker något konkret och handgripligt. Det kan också bero på att kurskatalogen är lätthanterlig 
och kan läsas varsomhelst. Att kurskatalogen ger en bra överblick över kursutbudet kan vara 
en orsak till att respondenterna angett att den förmedlar information på ett tillfredsställande 
sätt.  
 
Personalen är den tredje främsta informationskällan både vad gäller hur respondenten 
får/söker information och vilken av informationskanalerna de föredrar. Detta kan bero på att 
personalen innehar en mängd information om verksamheten, de kan reda ut oklarheter och ge 
råd samt uppfattas som mer pålitliga än de traditionella mediekanalerna. 
 
Rekommendationer från vänner och bekanta är den fjärde viktigaste källan när respondenterna 
angett hur de får/söker samt vilken av informationskanalerna de föredrar. Detta kan bero på 
att dessa oplanerade budskap är de som generellt sett anses vara mest trovärdiga. Detta 
eftersom kunden litar mer på sina vänner och bekanta än på företaget då dess främsta mål är 
att tjäna pengar. Eftersom många av de befintliga kunderna angett vänner och bekanta som 
informationskälla kan det också antas att det förekommit en hel del positiv word-of-mouth 
kring Folkuniversitetet i Stockholm.  
 
För att minimera risken med högt engagerade tjänster såsom utbildning har konsumenten ett 
behov av en mängd information från många olika källor och då framförallt från fysiska 
personer. Detta kan vara anledningen till att både personalen och rekommendationer från 
vänner och bekanta är viktiga informationskällor. Behovet av traditionell reklam finns dock 
kvar, vilket kan bero på att konsumenten vid ett större beslut kräver mer information. 
 
Fler respondenter har kommit i kontakt med annonser på webben vid en jämförelse med de 
traditionella medierna, som väldigt få har uppmärksammat, vilket kan bero på den ökade 
användningen av Internet, då exempelvis fler väljer att läsa tidningen på webben. Trots detta 
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kan de traditionella medierna spela en större roll än vad undersökningen visar, eftersom 
respondenterna kan ha sett reklamen men inte uppmärksammat den och i vissa fall inte vill 
erkänna dess påverkan. De respondenter som ändå har kommit i kontakt med dessa medier 
anser att källorna förmedlar information på ett tillfredsställande sätt.  
 

6.2 Rekommendationer 

För att Folkuniversitetet i Stockholm i framtiden ska kunna nå fram med så mycket som 
möjligt av den information de sänder ut till konsumenten rekommenderas att en stor del av 
resurserna läggs på hemsidan. Även andra satsningar inom området Internet är att 
rekommendera, till exempel så finns det stora möjligheter till mycket specifik segmentering 
när man använder sig av annonser på webben. Ett annat tips är att se till att det finns bra 
länkar till företagets hemsida och att dessa ligger högt på olika sökmotorer som Google, Eniro, 
Yahoo med flera.   
 
Då det kunnat konstateras att rekommendationer från vänner och bekanta (word-of-mouth) 
samt information från personalen spelar en stor roll vid valet av utbildning är det viktigt att 
företaget är konsekvent när det sänder ut information till konsumenten och då speciellt i det 
faktiska mötet med kunden. All personal i företaget bör se sig själva som 
deltidsmarknadsförare eftersom all kontakt med kunden bidrar till den helhetsbild som kunden 
skapar sig om företaget och sedan sprider vidare till andra potentiella kunder. En välutbildad, 
välinformerad och serviceinriktad personal, inom företagets alla olika delar, är därför att 
rekommendera.  
 

6.3 Förslag på vidare undersökning 

Ett förslag på vidare undersökning skulle kunna vara att studera hur väl konsumenten har 
uppfattat det budskap som Folkuniversitetet i Stockholm kommunicerar. Det går till exempel 
att studera hur effektiva enskilda annonser eller kampanjer är genom att mäta konsumentens 
kännedom om dem och hur väl de förstått innebörden av budskapet.   
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Enkäten fortsätter på nästa sida 

Bilaga 1 
 

Hej! Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som just nu skriver vår kandidatuppsats 
inom marknadsföring. Uppsatsen behandlar beteendet hos Folkuniversitetet i Stockholms 
kunder vid informationssökning. Enkäten utgör en stor del av vår uppsats och vi är därför 
väldigt tacksamma för att du tar dig tid. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och alla svar 
kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
 
1. Hur väcktes ditt intresse för Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och 

utbildningar? (Du kan markera flera alternativ.) 
 
 
 
Genom: 
 

Kurskatalogen                                            Annonser i tidningar 
 

       Hemsidan                                                  Annonser på webben 
 
       Direktreklam                                              Bilagor i tidningar 
 
       Utomhusreklam                                         Rekommendationer från vänner och bekanta 
 
       Vet ej 
 
 
Annat: …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
2. När intresset för Folkuniversitetet i Stockholm samt deras kurser och utbildningar 

uppstått, var sökte du då aktivt information om dem? (Du kan markera flera alternativ.) 
 
 
 

Kurskatalogen                                            Annonser i tidningar 
 

       Hemsidan                                                  Annonser på webben 
 
       Direktreklam                                              Bilagor  i tidningar 
 
       Utomhusreklam                                         Rekommendationer från vänner och bekanta 
  
       Personalen                    Vet ej 
 
 
Annat: ……………………………………  



 

Enkäten fortsätter på nästa sida 

3. Varifrån får/söker du idag information om Folkuniversitetet i Stockholm samt deras 
kurser och utbildningar? (Du kan markera flera alternativ.) 

 
 
 
Kurskatalogen                                            Annonser i tidningar 
 

       Hemsidan                                                  Annonser på webben 
 
       Direktreklam                                              Bilagor i tidningar 
 
       Utomhusreklam                                         Personalen           
 
       Vet ej 
 
 
Annat: …………………………………… 

 
 
 
 
 

 
4. Välj ut de tre alternativ där du helst får/söker information om Folkuniversitetet i 

Stockholm samt deras kurser och utbildningar. (Rangordna alternativen genom att ange 
1 för det främsta alternativet, 2 för det näst främsta och 3 för det tredje främsta alternativet.) 

 
 
 

Kurskatalogen                                            Annonser i tidningar 
 

       Hemsidan                                                  Annonser på webben 
 
       Direktreklam                                              Bilagor i tidningar 
 
       Utomhusreklam                                         Rekommendationer från vänner och bekanta 
 
       Personalen                                                  Ingen uppfattning 
  
 
Annat: ……………………………………



 

 

5. Hur tycker du att dessa källor förmedlar information om Folkuniversitetet i 
Stockholm samt deras kurser och utbildningar?  (Ringa in den siffra eller kryssa för det 
alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.) 
 
 
 

Kurskatalogen                      Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett den 
 
 
 
Hemsidan                             Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett den 
 
 
 
Direktreklam                        Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett någon 

 
 
 

Utomhusreklam                   Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett någon 
 
 
 
Annonser i tidningar           Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett några 
 
 
 
Annonser på webben          Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett några 
 
 
 
Bilagor i tidningar               Inte alls       1       2       3       4       5       Mycket bra 
 
           Jag har inte sett några 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Fråga 1 Antal Procent 

Kurskatalogen 56 27,9 % 

Hemsidan 88 43,8 % 

Direktreklam 6 3,0 % 

Utomhusreklam 6 3,0 % 

Vet ej  6 3,0 % 

Annonser i tidningar 7 3,5 % 

Annonser på webben 14 7,0 % 

Bilagor i tidningar 1 0,5 % 

Rekommendationer från vänner och bekanta 65 32,3 % 

Annat 22 10,9 % 

Totalt antal respondenter  201 100 % 

 
 
Bortfall: 0 
Annat: 1, "Webb google" 2, "Öppet hus 2007" 3, "Öppet hus hos Folkuniversitetet" 4, "Sökte 
efter keramikkurs på google" 5, "Sökte efter "intensivkurs franska" på google 6, "Tips på 
webbforum" 7, "Folkuniversitetets kurser i andra städer som jag läst" 8, "Google!" 9, "Genom 
jobbet" 10, "Kan ha varit hemsidan; sökte efter sömnad" 11, "Genom jobbet" 12, "Från mitt 
arbete" 13, "Kände till folkuniv." 14, "Gick på balettakademin som yngre" 15, "Reklam i T-
banan" 16, "Arvtagare till kursverksamheten vid Stockholms Universitet" 17, "Behov att gå 
denna utbildning" 18, "Skrivarakademin hörde dit" 19, "Försenad med anmälan till Jöken på 
Stockholms Universitet, detta blev ett dyrt alternativ" 20, "Jag gick en kvällskurs i sömnad på 
fu. och hörde talas om utbildningen där" 21, "Eget initiativ & info. sökande" 22,"Tidigare 
kurser" 
 
 
 
 
Fråga 2 Antal Procent 

Kurskatalogen 47 23,4 % 

Hemsidan 155 77,1 % 

Direktreklam 3 1,5 % 

Utomhusreklam 0 0 % 

Personalen 23 11,4 % 

Annonser i tidningar 1 0,5 % 

Annonser på webben  10 5,0 % 

Bilagor i tidningar 0 0 % 

Rekommendationer… 16 8,0 % 

Vet ej 0 0 % 

Annat 7 3,5 % 

Totalt antal respondenter 201 100 % 

 
 
Bortfall: 0 
Annat: 1, "Webb google" 2, "Arbetskamrater" 3, "Telefon" 4, "Via arbetsplatsen" 5, "Jag tog 
kontakt via telefon" 6, "Telefon" 7, ”Att gå kurs i Fastighetsförvaltning” 



 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Kurskatalogen 56 28,1 % 

Hemsidan 158 79,4 % 

Direktreklam 4 2,0 % 

Utomhusreklam 0 0 % 

Vet ej 6 3,0 % 

Annonser i tidningar 4 2,0 % 

Annonser på webben  12 6,0 % 

Bilagor i tidningar 1 0,5 % 

Personalen 31 15,6 % 

Annat 7 3,5 % 

Totalt antal respondenter 199 100 % 

 
 
Bortfall: 2 
Annat: 1, "Söker ej information/får ej" 2, "Söker inte alls" 3, "Ej intresserad av övriga kurser" 
4, "Mailen" 5, "Mail från kurskansliet" 6, "Talat med studievägledare ev. 
informationsansvarig på skolan" 7, "Läraren" 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4 Antal Procent 

Kurskatalogen 140 70,4 % 

Hemsidan 181 91,0 % 

Direktreklam 16 8,0 % 

Utomhusreklam 8 4,0 % 

Personalen 66 33,2 % 

Annonser i tidningar 31 15,6 % 

Annonser på webben  27 13,6 % 

Bilagor i tidningar 8 4,0 % 

Rekommendationer… 59 29,6 % 

Ingen uppfattning 6 3,0 % 

Annat 3 1,5 % 

Totalt antal respondenter 199 100 % 

 
 
Bortfall: 2 
Annat: 1, "Epost" 2, "E-post" 3, "E-post" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fråga 4 (Korrekta svar) 1 2 3 

 
 
4 1 i % 2 i % 3 i % 

 
 

4 i % 

Kurskatalogen 26 78 23 1 15,7 % 47,0 % 13,9 % 0,6 % 

Hemsidan 122 27 6  73,5 % 16,3 % 3,6 %  

Direktreklam 1 3 10  0,6 % 1,8 % 6,0 %  

Utomhus- reklam 0 2 4  0 % 1,2 % 2,4 %  

Personalen 6 17 34  3,6 % 10,2 % 20,5 %  

Annonser i tidningar 2 8 18  1,2 % 4,8 % 10,8 %  

Annonser på webben  2 9 11  1,2 % 5,4 % 6,6 %  

Bilagor i tidningar 1 2 5  0,6 % 1,2 % 3,0 %  

Rekommendationer… 7 11 32 2 4,2 % 6,6 % 19,3 % 1,2 % 

Ingen uppfattning 0 0 4  0 % 0 % 2,4 %  

Annat 0 2 0  0 % 1,2 % 0 %  

Summa (Korrekt svarade 
enkäter) 166       

 

 
 

Bortfall: 35 
Annat: 1, "Epost" 2, "E-post" 3, "E-post" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 5 1 2 3 4 5 Summa Medel 

 
 
Jag har inte sett 
den/någon/några 

Antal 
respondenter 
som svarat 
på frågan 

 
 
 
Bortfall 

Kurskatalogen  3 29 64 42 138 4,1 56 194 7 

Hemsidan  4 25 82 72 183 4,2 12 195 6 

Direktreklam 6 7 16 12 7 48 3,2 125 173 28 

Utomhusreklam 8 11 12 9 2 42 2,7 131 173 28 

Annonser i tidningar 6 17 31 17 1 72 2,9 106 178 23 

Annonser på 
webben  6 7 18 11 8 50 3,2 

129 179 22 

Bilagor i tidningar 8 7 18 8 2 43 2,6 134 177 24 

 
 


