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Sammanfattning 
 
Titel  HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar 

marknadsförare 
 
Seminariedatum  2008-06-05 
 
Kurs  FEKK01 Företagsekonomi, kandidatuppsats 15 poäng 
 
Författare Isabel Bengtsson & Ebba Hultengren 
 
Handledare Björn Carlsson & Roland Knutsson 
 
Nyckelord  kvinna-n, reklam, hemelektronik, konsumentbeteende, 

konsumtion och marknadsföring. 
 
Frågeställning Hur kan reklam för traditionellt sett manliga produkter 

förändras för att bättre attrahera kvinnan? 
 
Syfte Genom att analysera vad som skrivits om andra marknader 

och befintlig teori söker vi att erbjuda instrument för de 
svenska företag som säljer traditionellt sett manliga produkter 
att genom reklam attrahera fler kvinnor. Vi vill även belysa 
köpkraften hos dagens kvinna och uppmuntra till fortsatt 
forskning inom ämnet.  

 
Metod  Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie som omfattar 9 

artiklar vilka analyseras med hjälp utav en kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Slutsatser Vi har sett att kvinnans köpbeslutsprocess skiljer sig något 

från mannens varvid den reklam som skall attrahera henne 
måste förändras. Reklamen skall inte vara alltför tydligt riktad 
till kvinnan utan skall syfta till att hon känner sig inkluderad. 
Kvinnan söker mycket information och råd innan ett 
köpbeslut. Företagen skall stäva efter att bli den kvinnan 
vänder sig till under processens gång. Kvinnan attraheras 
främst av reklam som visar på produktens funktionalitet 
medan hon senare, längre fram i köpbeslutsprocessen, även 
gärna tar del av de tekniska specifikationerna. Då kvinnan är 
en sann holistisk konsument måste alla delar i 
marknadsmixen hänga samman. Extremt viktigt är att 
butikerna och den service kvinnan får där, lever upp till det 
reklamen lovar. För att öka kvinnans exponering till 
företagens reklam föreslås att fler kommunikationskanaler 
som riktar sig till kvinnor används. 
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Summary 
 
Title HDTV or diamond ring? Women’s consumption challenge 

marketers 
 
Seminar date 2008-06-05  
 
Course  FEKK01 Business Administration, bachelor thesis15 credits 
 
Authors  Isabel Bengtsson & Roland Knutsson 
 
Advisors  Björn Carlsson & Roland Knutsson 
 
Key words  woman, advertising, CEproducts, consumer behavior, 

consumption and marketing. 
 
Question at issue How can advertising of traditionally manly products be 

changed to better attract women?  
 
Purpose  By analyzing what has been written about other markets and 

existing theories we seek to find instruments witch companies 
selling traditional manly products can use in their advertising 
to attract women buyers. We also want to give emphasis to 
the women’s potent buying force in her own right and 
encourage further research in the subject. 

 
Methodology  The study consists of a literature study, comprising 9 articles, 

which are analyzed by a qualitative method.  
 
Conclusions Women’s consumer purchase decision process tend to differ 

from the man’s process which has led us to see that the 
advertising targeted to her must change. Instead of using 
advertising that very clearly states that it targets women 
companies should use advertising in a way that makes women 
feel more included. Women seek much information and 
advice before a purchase decision; therefore companies 
should strive to become the one the woman turns to during 
the process. Women are foremost attracted to advertisements 
that show the products functions and it is not until later in 
her purchase decision process that she seeks technical 
specifications. Since women are holistic shoppers it is very 
important that the company’s marketing mix is unified. It 
becomes extremely important that the shops and the service 
the woman receives there lives up to what the advertisements 
promise. To increase women’s exposure to the companies’ 
advertisements it is recommended that more communication
channels that target women be used 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 0 

1. INLEDNING........................................................................................................................................ 2 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 2 

1.2 Problemdiskussion....................................................................................................................... 3 

1.2.1 Avgränsningar ...................................................................................................................... 5 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................................. 5 

1.4 Syfte............................................................................................................................................. 5 

2. METOD .............................................................................................................................................. 6 

2.1 Studieobjekt ................................................................................................................................. 6 

2.2 Litteraturstudie ............................................................................................................................. 7 

2.2.1 Urval..................................................................................................................................... 8 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt ...................................................................................................... 9 

2.4 Ansats........................................................................................................................................ 10 

3. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................................ 11 

3.1 Begreppet holistisk konsumtion ................................................................................................. 11 

3.2 Segmentering ............................................................................................................................ 11 

3.3 Köpbeslutsprocessen ................................................................................................................ 12 

3.3.1 Processen enligt Armstrong och Kotler.............................................................................. 12 

3.3.2 Pelsmackers förklaring till FCB-grid ................................................................................... 15 

3.4 Marknadsmix ............................................................................................................................. 17 

4. REKLAMAKTIVITETER PÅ HEMELEKTRONIKMARKNADEN .................................................... 19 

4.1 Aktörernas mediesatsningar ...................................................................................................... 19 

4.1.1 Elgiganten .......................................................................................................................... 20 

4.1.2 Onoff .................................................................................................................................. 20 

4.1.3 Expert................................................................................................................................. 21 

4.1.4 Netonnet............................................................................................................................. 21 

4.1.5 Siba .................................................................................................................................... 22 

4.1.6 Media Markt ....................................................................................................................... 23 

5. DEN KVINNLIGA KONSUMENTEN................................................................................................ 24 

5.1 Den svenska kvinnans syn på hemelektronikinköp ................................................................... 24 

5.1.1 Kvinnans syn på de olika aktörerna ................................................................................... 25 

5.2 Tidsbrist ..................................................................................................................................... 25 

5.3 Information i reklamen ............................................................................................................... 26 

5.4 Helhetsbilden ............................................................................................................................. 27 

5.5 Att vända sig till kvinnan, men inte från mannen ....................................................................... 28 

5.5.1 Kommunikationskanaler..................................................................................................... 29 

5.6 Segmenteringskomplexitet ........................................................................................................ 30 

6. ANALYS OCH SLUTSATSER......................................................................................................... 33 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 1 

6.1 Produkt vs Företag .................................................................................................................... 33 

6.2 Reklamens innehåll ................................................................................................................... 34 

6.3 Kommunikationskanaler ............................................................................................................ 35 

6.4 Butiken som reklampelare ......................................................................................................... 36 

6.5 Aktörerna ................................................................................................................................... 36 

6.6 Slutsatser................................................................................................................................... 38 

7. KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 39 

 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 2 

-1- 
INLEDNING 

Varför är det intressant för företag att vända sig till kvinnan och vad har undersökts innan? Utifrån 

detta presenteras vår frågeställning och syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Kvinnan; denna ständigt omdebatterade varelse. Vi kunde helt enkelt inte motstå 

frestelsen att ännu en gång få väva in henne i ekonomistudierna. Hon tjänar pengar och 

hon är köpstark; välkomna den nya kvinnan och allt vad hon kan betyda för 

detaljhandeln! 

 

Ja, köpstark det börjar hon verkligen bli. Mellan åren 1991-2004 ökade den svenska 

kvinnans medelinkomst med 37 procent, vilket är 13 procentenheter mer än vad mannens 

inkomst ökade under samma tidsperiod1. Så vad lägger hon sina pengar på? Heller 

förklarar att det tidigare sades att kvinnan inte var intresserad av teknik i lika stor 

utsträckning som mannen men att detta påstående idag inte är relevant. Enligt en 

kundundersökning utförd av eBrain Market Research föredrar kvinnan produkter med 

stort tekniskt innehåll framför andra traditionellt sett kvinnliga produkter. Olika 

produkter, i samma prisklass, jämfördes och då valde till exempel kvinnorna en HDTV 

framför en karats diamantring och 64 procent valde en digitalkamera framför en 

halvkarats diamatörhängen. Med denna vetskap blir det inte lika förvånande att 

undersökningen även visade att kvinnan står bakom ca 75 procent av alla 

hemelektronikinköp i USA.2 Kvinnan står bakom en rad olika beslut gällande 

hushållskassan. Mazur presenterar en undersökning som visar på att kvinnor i USA år 

                                            
1 Pressmedelande (22 feb 2006) ”Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade 2004” (www.scb.se) 
2 Heller, L. (2004-01-05) “What women want: CE gadgets”, s. 12 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 3 

2001 stod bakom 94 procent av alla heminredningsinköpen och 89 procent av val av 

bank.3  

 

Kvinnan är även intresserad av bilmarknaden: på nittiotalet gjordes 60 procent av alla 

bilinköp av kvinnor4. Det verkar inte heller som att hennes bilinköpsintentioner kommer 

att avta om vi ser till en av SCB:s publikationer som säger att kvinnors bilägande utgjorde 

en tredjedel av det totala antalet privatägda bilar i Sverige år 2004 och att 18 procent av 

dessa var av årsmodell 2001 eller yngre5. Bilindustrin har till viss del hängt med i 

utvecklingen och det var flera biltillverkare som redan på 70-talet insåg att kvinnan stod 

bakom många köpbeslut. Således valde till exempel Ford att rikta en del av sin reklam till 

kvinnan och insåg sedan på 80-talet att kvinnan i sig var köpstark.6  

 

Dessa undersökningar visar på att industrin troligen delvis förbisett ett stort 

marknadssegment. Företag som säljer traditionellt sett manliga produkter kan helt enkelt 

inte längre se kvinnan som passiv utan måste se till att hoppa på tåget och förändra sin 

marknadsföring då hon idag i lika hög utsträckning som mannen köper bilar, verktyg och 

elektronik7. Vi ser även att vissa hemelektronikföretag i Sverige har börjat inse detta. Men 

trots allt är kvinnan fortfarande förbisedd vad gäller marknadsföring och 

försäljningsinitiativ på dessa traditionellt sett manliga marknader8.  

1.2 Problemdiskussion 

Varför har inga drastiska förändringar skett, varför får inte varje kvinna reklam i sin 

brevlåda, på sin e-mail och under reklampausen i hennes favorit-tvprogram som 

                                            
3 Mazur, L. (2001-10-25) “Marketers must keep women in mind at all times”, s. 16 
4 Solomon, M. et al (2006) s. 218 / Candler, J. (1991-01-21) ”Women car buyer – don’t call her a niche 
anymore”, s. 8 
5 Ahlin-Fallberrg, L. & Johansson, A. (2005) ”Kvinnors bilinnehav har fördubblats”, s.15 (www.scb.se) 
6 Pendleton, J. (2003-03-01) “Ford at 100: Targeting the female market”, s. F38 – 2s 
7 Solomon, M. et al (2006) s. 218 / Candler, J. (1991-01-21) ”Women car buyer – don’t call her a niche 
anymore”, s. 8/ D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy 
brands make a move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
8 Heller, L. (2004-01-05) “What women want: CE gadgets”, s. 12 
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informerar henne om exempelvis nya hemelektronikprodukter? Kan det vara att det är 

svårt att förstå sig på kvinnan och vad hon egentligen attraheras av vad gäller reklam? Lisa 

D’Innocenzo förklarar att det största problemet för företagen verkar vara att det krävs en 

oerhörd satsning från företagets sida för att verkligen ”vinna över” kvinnan eftersom hon 

är en sann holistisk konsument som väger in flertalet attribut vid sitt inköp9. Marketing 

Week tar även de upp denna komplexitet och förklarar vidare att kvinnans livssituation 

förändras mycket snabbt idag. Om marknadsförare skall kunna skräddarsy meddelanden 

till kvinnor framgångsrikt blir det essentiellt för dem att se till den komplexa och 

diversifierade situation denna förändring medför.10  Claudia Nilsson, informatör på Siba 

förklarar att branschen troligen har svårt att vända sig till kvinnan då branschen 

fortfarande är mansdominerad med manliga säljare, tillverkare och beslutsfattare11. 

Sannolikheten att reklam inte når fram till kvinnorna är stor enligt en undersökning gjord 

av the Television Bureau of Canada. Undersökningen visar på att 70 procent av all reklam 

riktade till kvinnor helt ignoreras av målgruppen.12 

 

Då vi började söka efter information om hur kvinnan agerar i ett köpbeteende såg vi att 

det har gjorts många sådana studier i utlandet. Lundastudenternas visar även de ett 

brinnande intresse för kvinnan. I Burlin, Skarman och Yans C-uppsats får vi till exempel 

reda på vad kvinnor tycker om servicen som tillhandahålls i hemelektronikbutikerna i 

Sverige medan vi i Jacobsson och Segers D-uppsats kan läsa om hur de olika 

hemelektronikföretagen arbetar med att positionera sig på marknaden. Bilindustrin verkar 

vara på gång med att leda tanke till handling och utforma sin reklam för att attrahera 

kvinnan. Trots ett stort utbud av litteratur rörandes marknadsföringsstrategier verkar det 

finnas hål i kunskapskällan kring hur företag på ett effektivt sätt skall kunna marknadsföra 

traditionellt sett manliga produkter även till kvinnan. Det har forskats kring fenomenet 

med få har utrett hur och vad som behöver förändras. Allting börjar med reklam; kvinnan 

måste attraheras till köp. Men hur nås hon på bästa sätt? 

                                            
9 D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy brands make a 
move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
10 Marketing Week (2006-04-27) ”Insight- Women: Tying down inconstant woman”, s. 34 
11 Burlin, P. et al (2006) s. 32 
12 Yaccato T.J. (2003-06-30/2003-07-07) ”Trough the gender lens”, s. 14 
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1.2.1 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att utgå från att det finns en skillnad mellan hur könen uppfattar och 

reagerar på reklam, utan att diskutera hur denna skillnad har uppkommit. Viss hänsyn 

kommer att tas till variablerna pris, plats och produkt i marknadsmixen. Framförallt 

kommer vår uppsats att utgå från hur företaget kan optimera variabeln påverkan för att 

erhålla ett större gensvar från det kvinnliga segmentet. Vad gäller kvinnans priskänslighet 

har vi enbart gått in på hennes uppfattning av de olika aktörernas prisnivåer. För djupare 

information kring enskilda butiker och deras service hänvisar vi till kandidatuppsatsen 

”Svenska kvinnor och hemelektronik” av Burlin, Skarman och Yan.  

1.3 Frågeställning 

Hur kan reklam för traditionellt sett manliga produkter förändras för att bättre attrahera 

kvinnan? 

1.4 Syfte 

Genom att analysera vad som skrivits om andra marknader och befintlig teori söker vi att 

erbjuda alternativ för de svenska företag som säljer traditionellt sett manliga produkter att 

genom reklamaktiviteter attrahera fler kvinnor. Vi vill även belysa köpkraften hos dagens 

kvinna och uppmuntra till fortsatt forskning inom ämnet.  
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-2- 

METOD 
Uppsatsen utgår från att vi kommer att använda oss av ett antal studieobjekt. I detta kapitel redogörs 

den metod vi kommer att bygga uppsatsen kring samt förklaringar om hur vi har gått tillväga vid 

insamlande av data och hur dessa data kommer att behandlas.  

2.1 Studieobjekt 

Vi har valt hemelektronikmarknaden för att exemplifiera hur företag som säljer 

traditionellt sett manliga produkter kan rikta sin reklam till kvinnor. Den svenska 

hemelektronikmarknaden är intressant att undersöka vad gäller detta fenomen, då det 

finns det ett flertal konkurrenter som slåss om konsumentens uppmärksamhet. Det blir 

svårt för företagen att differentiera sig och kunna kommunicera ut starka 

konkurrensfördelar då de flesta aktörerna på marknaden satsar på att marknadsföra sig 

som den billigaste elektronikkedjan. Detta priskrig har resulterat i stämningsansökningar 

företag emellan. I marknadsdomstolen återfinns en rad ärenden där elektronikkedjorna 

stämt varandra för felaktig marknadsföring.13   

 

Vid en första anblick kanske inte branschen ser så ekonomiskt attraktiv ut då detta 

ovanstående priskrig leder till att vinstmarginalerna är ytterst små, men vi svenskar verkar 

älska att investera i hemelektronik. Konsumtionen av hemelektronik är den tyngst 

vägande posten i hushållsbudgeten14. Förra året spenderade svenska folket över SEK 34 

miljarder på hemelektronik15. Vidare verkar det bara se ljusare ut för marknaden eftersom 

hushållens konsumtion kontinuerligt ökar och det är hemelektronikinköpen som står för 

en stor del av ökningen16. 

                                            
13 www.dn.se (2008-04-04) 
14 SCB-indikatorer (2008-02-29)”Ekonomisk månadsöversikt”, s. 3 (www.scb.se) 
15 www.va.se (2008-04-08 
16 Ahlstrand, C. & Nelson-Edberg, M. (2007-10) ”Sveriges ekonomi, statistiskt perspektiv”, s. 6 
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Då det redan finns en mängd kunskap inom ämnet kommer vår undersökning att bli 

deskriptiv enligt Patel och Davidson. I linje med deras beskrivning av den deskriptiva 

undersökningen kommer vi att eftersträva en grundlig och detaljerad beskrivning av de 

aspekter som lyfts fram17. 

2.2 Litteraturstudie 

Uppsatsen utgörs av en systematisk litteraturstudie som omfattar 9 artiklar vilka 

analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där utgångspunkten har varit ovan 

nämnda frågeställning. Forsberg och Wengström framför att syftet med en litteraturstudie 

är att åstadkomma en syntes av samlad information från tidigare vetenskapliga studier18. 

Vi ser det som att den svenska hemelektronikbranschen inte behöver lära sig av sina egna 

misstag utan kan lära sig av andra länders och branschers framgångar och misstag. 

Genom att använda oss av befintliga undersökningar och empiri från flertalet olika källor 

söker vi finna ett underlag till uppsatsen som på bästa sätt täcker ämnet och ger oss 

mångfaldig information att analysera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 28 
18 Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003) s. 38 
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Författare Artikel Dokumentdetaljer Huvudämnen 
    

Allentuck, A. Decoding the Canadian Grocer, Toronto Varför shoppar kvinnan, vad är 
 Woman Shopper Rogers Publishing Ltd. hennes preferenser? Utgår från  
  2006-09, vol. 120, iss. 7 matvarubutiker. 
    

D'Innocenzo, L. Is your target a   Strategy, Toronto Traditionella manliga märken 
 man's man? Then CanWest Interactive Inc. riktar sig till kvinnor för att 
 reach out to women feb-06 imponera på männen samtidigt. 
    

Kautzky, C. A Female Friendly Media, Hong Kong Hur att marknadsföra manliga 
 Strategy Haymarket Business Publ. Ltd. produkter till kvinnor. Olika 
  07-sep-07 exempel presenteras. 
    

Meyers, T. She-noms Advertising Age, Chicago Segmentering av kvinnogruppen. 
  Crain Communications Inc. kvinnans förändrade konsumtion 
  Okt 30, 2006, vol. 77, iss. 44  
    

Marketing Week Insight- Women: Marketing Week, London Svårigheter med att rikta 
marknadsföringen 

 Tying Down  Centuar Communications Ltd. mot kvinnor då de ej är en 
 Inconstant  Woman 27-apr-06 homogen grupp 
    

Skoloda, K. Reaching Out to Brandweek, New York Kvinnan lider utav tidsbrist; hur 
 Today's Multiminding VNU eMedia Inc. att göra för att fånga hennes 
 Woman Apr 25, 2005, vol. 46, iss. 17 uppmärksamhet 
    

Siwolop, S. Women and  New York Times, New York Sony ändrar i sina butiker 
 Electronics: Making  New York Times Company för att attrahera den  
 a Match 06-nov-05 kvinnliga konsumenten 
    

Yaccato, T.J. Through the  Marketing Magazine, Toronto Genusperspektiv på konsumtion 
 Gender Lens Rogers Pulishing Ltd. och att kvinnan blir förbisedd 
  30-jun/07-jul-2003, vol. 108, iss. 25 på dagens marknad. 
    

Heller, L. What women want: DSN Retailing Today Kvinnans köpkraft och 
 CE gadgets Ledhar-Friedman Inc. konsumtion: ett lönsamt men 

  05-jan-04 bortglömt segment.  

Tabell 2.1: Översikt över analyserade artiklar (n = 9)  

2.2.1 Urval 

Den information vi hämtat för analys och tolkning kommer delvis från internationella 

tidningar och tidskrifter vilka återfinns via Ekonomihögskolans (Lund) biblioteks 

resurssida och via proquest.com. De sökord som användes var; women, electronics, 

consumer behaviour, consumtion, advertising och CE products. Samtliga artiklar som 

hämtats härifrån är på engelska. För vidare förståelse kring situationen på den svenska 

hemelektronikmarknaden har vi använt oss av uppsatser skrivna vid Lunds Universitet, 

information från de olika aktörernas hemsidor, statistik från SCB, artiklar från hemsidor 

samt tidningar som inriktar sig på marknadsföring, ekonomi och/eller elektronik. Vidare 

har vi även haft tillgång till en konfidentiell källa som tillhandahållit diverse 
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undersökningar på hemelektronikbranschens marknadsföringsaktiviteter i Sverige. Någon 

källhänvisning till denna källa kommer ej att presenteras. För metod och teori har vi 

använt oss av rekommenderad kurslitteratur samt annan litteratur.  

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidson förklarar att när forskaren söker efter något som finns bakom det 

omedelbart observerbara kan denne välja att söka efter en teoretisk struktur som kan 

förklara alla empiriska observationer eller så kan forskaren söka en djup och 

känslomässigt färgad förståelse av något mänskligt. Forskaren kan således ha ett 

positivistisk- eller hermeneutiskt förhållningssätt. Positivistisk forskning har sina rötter i 

en empirisk/naturvetenskaplig tradition och denna forskning kännetecknas av att 

forskaren står i en yttre, objektiv relation till forskningsobjektet.19 Positivismen skiljer 

mellan personliga och vetenskapliga erfarenheter till skillnad från hermeneutiken som 

accepterar påverkan från ens personliga och vetenskapliga erfarenheter20. Hermeneutiken 

handlar om att söka en kvalitativ förståelse där forskaren är subjektiv och engagerad21.  

 

Vi, varandes kvinnliga författare, kommer att vara öppna i vår analys medan vi i vår 

tolkning kommer att vara subjektiva då vi använder vår egen förståelse som ett verktyg. 

Någon fullständig sanning eftersträvas ej i denna rapport då detta inte är avsikten med 

hermeneutisk forskning utan vi kommer istället att presentera en rad olika tolkningar22.  

 

Som tidigare nämnts har vår uppsats en tydlig kvinnlig synvinkel där vi söker att ta 

ställning för kvinnans intressen. Vi instämmer således i Runa Patel och Bo Davidsons 

beskrivning av den feministiska forskningen där kön antas ha en betydande inverkan på 

vår förståelse av samhället och forskning. Vidare förklaras det att den feministiska 

forskningen ofta kritiserar valet av forskningsobjekt som negligerar kvinnors livsvärld, 

den traditionella neutrala forskarrollen (som är företrädd av ett manligt ideal) samt den 
                                            
19 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 28 
20 Jacobsen, D.I. (2002) s. 38 
21 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 29 
22 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 30 
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könsblinda formuleringen av teori, som i grund och botten är formulerad på ett manligt 

sätt.23 Vi kommer följaktligen att använda oss av befintlig teori för att sedan med hjälp av 

insamlad empiri analysera och tolka de skillnader vi ser då enbart kvinnan undersöks. 

2.4 Ansats 

Nedan presenteras de tre alternativ som Patel och Davidsson presenterar som möjliga 

ansatser för hur vi kan arbeta med att relatera teori och verklighet med varandra24.  

 

En forskare som har en deduktiv ansats utgår från teorin och utifrån denna härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas. Vid en deduktiv undersökning kommer den 

ursprungliga teorin att bestämma vilken sorts empiri som samlas in, hur empirin skall 

tolkas och hur resultaten skall relateras till den befintliga teorin.25 Om forskaren istället 

har en induktiv ansats kommer empirisk data att samlas in utan förkunskaper om ämnet. 

Forskaren söker då att finna något som kan formuleras i en teori26. Den tredje och mest 

förkommande ansatsen är den abduktiva som är en kombination av både den deduktiva 

och den induktiva ansatsen. Utredaren formulerar en preliminär teori utifrån enskilda fall 

vilken sedan testas på nya fall i verkligheten. Slutligen söker forskaren komma fram till en 

teoriutveckling. Utredaren arbetar till en början induktivt för att senare i analysfasen ta sig 

an en mer deduktiv ansats.27 

 

Vi kommer i vår uppsats att anta en abduktiv ansats där vi först samlar empiri om ämnet 

och formulerar hypotetiska mönster. Senare prövar vi dessa mot verkligheten för att 

tillslut nå fram till en teoriutveckling som bättre förklarar de kvinnliga aspekterna.  

                                            
23 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 35-6 
24 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 23 
25Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 23 
26Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 24 
27Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 24 
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-3- 

TEORETISK REFERENSRAM 
Presentation av de teorier vi har valt att använda oss utav för senare analys av empiri. Teorierna 

förklarar för oss hur olika marknadsföringsaktiviteter bör utformas beroende på vilken produkt som 

skall säljas och hur konsumenten agerar. 

3.1 Begreppet holistisk konsumtion 

Tidigt i våra undersökningar kring vad kvinnan söker vid ett inköp såg vi tendenser som 

pekade mot att hon var en holistisk konsument. Tsai förklarar fenomenet holistisk 

konsumtion som att företaget inte enbart säljer en produkt utan en helhetsbild till 

konsumenten. Då kunden kommer in i en butik köper denne inte enbart en produkt utan 

även livsstilen som kopplas till denna produkt. Tsai menar att företag kan erbjuda kunden 

en holistisk upplevelse och på så sätt kunna differentiera sig på en marknad där de olika 

aktörerna erbjuder i stort sett samma sak och har liknande affärsidéer.28 

3.2 Segmentering 

Vår uppsats utgår från att vi redan har segmenterat marknaden då vi har valt att enbart 

vända oss till kvinnor. Men kvinnor bildar inte en stor homogen grupp. Framförallt är det 

så att kvinnor med relativt starka maskulina karaktärsdrag i sin könsrollsidentitet föredrar 

porträtt av icke-traditionella kvinnor i reklam enligt Solomon29. Vi såg även tidigt i våra 

undersökningar att en vidare segmentering skulle bli nödvändig varvid vi valde att se till 

Pelsmackers segmenteringskategorier och kriterier för en effektiv segmentering. 

 

                                            
28 Tsai, S. (2005) “Integrated marketing as management of holistic consumer experience”, s. 431 - 41 
29 Solomon, M. et al (2006) s. 217 / Jaffe L.J. & Berger P.D. (hösten 1988) ”Impact on our chase intent of 
sex-role identity and product positioning”, s. 259-71 
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Pelsmacker menar att en effektiv marknadssegmentering leder till att befolkningen delas 

upp i olika homogena grupper vilka delar liknande preferenser och reagerar lika på 

marknads- och kommunikationsstimuli. Indelningen av dessa grupper kan ske på olika 

sätt. Vanligen delar man in befolkningen i geografiska eller demografiska grupper. Vid en 

geografisk indelning använder man sig av den geografiska positionen som 

indelningsfaktor som till exempel förorter eller länder. Vid segmentering efter 

demografiska faktorer delas istället befolkningen upp efter variabler såsom kön, ålder, 

religion, inkomst och social klass. För att segmenteringen skall anses vara effektiv måste 

den uppfylla vissa krav. Den måste vara mätbar, det skall vara möjligt att samla 

information om segmenteringens kriterier såsom storlek, komposition och köpkraft hos 

det utvalda segmentet.30 

3.3 Köpbeslutsprocessen 

Då en konsument skall inhandla en produkt går denne igenom en process. Vi fann det 

viktigt att förstå sig på kvinnans köpbeslutsprocess vid inköp av hemelektronik för att 

kunna komma fram till de marknadsföringsverktyg som skulle ge ett effektivt gensvar från 

kvinnan. Både Armstrong och Kotler samt Pelsmacker behandlar denna process och vi 

kommer här att presentera de två olika synsätten. Nackdelen med båda modellerna är att 

de är könsneutrala. I vår analys ämnar vi se hur modellerna förändras då vi enbart 

använder dem för att beskriva en kvinnas köpbeslutsbeteende när hemelektronik 

inhandlas. 

3.3.1 Processen enligt Armstrong och Kotler 

Armstrong och Kotler väljer att dela upp köpbeslutsprocessen i fem steg31. Någon större 

hänsyn till vilken sorts produkt det är som skall inhandlas tas ej. Vi ämnar i vår analys 

                                            
30 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 120-121 
31 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 142 
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använda oss av denna köpbeslutsprocess tillsammans med the FCB-grid då vi tolkar 

kvinnans köpbeslutsprocess av hemelektronik.  

 

Igenkänning 
Armstrong och Kotler anser att köpbeslutsprocessen börjar med igenkänning. Här väcks 

ett behov hos konsumenten. Behovet kan utlösas av internstimuli; såsom hunger eller 

törst, men även av externstimuli; såsom reklam eller påverkan från familj och vänner. Det 

är alltså här viktigt för marknadsföraren att ta reda på vad detta igenkännande har väckt 

för behov hos konsumenten.32 För oss blir det väsentligt att ta reda på om kvinnorna 

lyssnar mycket på familj och vänner och hur reklamen skall utformas för att optimera 

stimuli. 

 

Informationsinsamlande 

Efter det att behovet har väckts kommer en intresserad konsument att börja samla 

information om produkten. Hur mycket information som söks menar Armstrong och 

Kotler beror på flera variabler såsom hur stark drivkraften för produkten är, mängden 

information som finns vid utgångsläget, hur lättillgänglig ytterliggare information är och 

hur stor tillfredställelse kunden får ut av att söka informationen. Konsumenter kan erhålla 

information från ett flertal källor såsom familj och vänner eller kommersiella källor vilka 

innefattar TV, reklam, marknadsföring, offentliga källor såsom massmedia och 

sökmotorer på Internet. Generellt får konsumenter mest information om produkterna 

genom de källor som är kontrollerade av marknadsförarna själva, alltså de kommersiella 

källorna. De mest effektiva källorna är dock de personliga då dessa är mer trovärdiga för 

konsumenten.33  

 

Ett ökat informationssamlande leder till att både konsumentens medvetande och kunskap 

ökar. Detta leder i sin tur till att konsumenten blir mer selektiv i sitt slutgiltiga val av 

produkt. Det blir alltså mycket viktigt för företaget att identifiera konsumentens 

informationskällor och genom dessa kommunicera vad företaget erbjuder.34 Pelsmacker 

                                            
32 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 142 
33 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 142 
34 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 143 
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poängterar att reklam är det mest flexibla verktyget då företaget vill kommunicera med 

målgruppen35. 

 

Utvärdering av alternativ 
Då konsumenten kommer till detta stadium i köpbeslutsprocessen menar Armstrong och 

Kotler att denne processerar den samlade informationen för att slutligen välja ett 

alternativ. Utvärderingsprocessen ser alltid olika ut beroende på vilken sorts produkt det 

är konsumenten skall köpa, hurdan konsumenten är och hur situationen ser ut. Vad som 

blir viktigt för marknadsförare i det här stadiet är att förstå hur konsumenten går tillväga 

då denne utvärderar de olika alternativen som finns tillgängliga.36  

 

Köpbeslut 
Generellt kommer kunden att köpa det märke som bäst stämmer överens med dennes 

preferenser, men det finns faktorer som kan förändra det slutgiltiga köpbeslutet menar 

Armstrong och Kotler. En nära vän kan till exempel plötsligt uttrycka sitt misstycke vad 

gäller den valda produkten eller så kan oväntade händelser såsom inkomstförändring 

förändra utgångsläget för konsumenten. Intentioner om köp resulterar alltså inte alltid i 

ett köp.37 

 

Efterköpsbeteende 

Marknadsförarens jobb slutar inte bara för att produkten har blivit såld. Efter ett köp 

kommer kunden att ingå i ett efterköpsbeteende där hon/han utvärderar produkten. 

Relationen mellan kundens förväntningar och produktens uppnådda prestanda kommer 

att bestämma om kunden är nöjd eller missnöjd med produkten. Nästan alla köp 

resulterar i någon form av kognitiv dissonans eller obekvämhet orsakad av 

efterköpskonflikter eftersom ett inköp ofta innebär vissa kompromisser.38 

                                            
35 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 212 
36 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 143 
37 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 143-4 
38 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 144 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 15 

3.3.2 Pelsmackers förklaring till FCB-grid 

Pelsmacker et. al framför att det finns fler dimensioner som påverkar konsumentens 

köpbeslut och att processens olika steg kan variera i ordningsföljd. En utav de modeller 

de använder sig av är Vaughns FCB-grid39 är en modell som används för att förklara hur 

köpbeslutsprocessen varierar beroende på vilken sorts produkt det är som skall 

inhandlas40. De olika dimensionerna utgörs av så kallade högt- eller lågt engagemang samt 

think eller feel. Engagemang är det värde en konsument associerar till en viss 

produkt/köpsituation, hur lång övervägningsprocessen av köpet är samt den risk ett 

felköp skulle innebära. Think-feel dimensionen beskriver om ett beslut fattas på kognitiv 

eller affektiv basis.41 Pelsmacker presenterar även olika variabelgrupper som har inverkan 

på den effektiva marknadskommunikationen42. 

 
Figur 3.1, Utökad FCB-grid, orginalet från Vaughn, R. (1980), “How advertising works: A planning model”, Journal of Advertising 
Research, 20(5), 27-3343  
 

Vi är medvetna om att hemelektronikbutiker erbjuder en rad olika produkter som troligen 

skulle placeras i olika fack. Vad vi ämnar använda denna modell för är att se om det finns 

                                            
39 Foot-Cone-Belding - Vaughn, R. (1986) ”How Advertising Works: A Planning Model Revisited”, s. 57-
66 
40 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 75-6 
41 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 74-5 
42 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 162-3/ Koopmans, A.J. et al (okt 2006) ”Voorwaarden voor Effectieve 
Marketingcommunicatie”, s. 32-5 
43 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 76, 163 
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någon specifik köpbeslutskombination av variabler som är signifikant för kvinnor som 

skall inhandla någon form av hemelektronik. 

 

Think-feel-do 
FCB-griden innefattar fyra olika möjliga utslag av köpbeslutskombinationer. I den första 

rutan finner vi produkter som karaktäriseras av ett högt konsumentengagemang och 

rationellt beslutsfattande. Konsumentens mål är att först informera sig om produkten, 

sedan skapas ett affektionsvärde till produkten vilket eventuellt resulterar i köp.44 

Pelsmacker menar att det här passar bäst med en rationell kommunikationsstrategi45. 

Denna strategi baseras på djupa argument vilka framförs i form av text och siffror medan 

stor vikt läggs på exempelvis pris, värde, kvalitet, prestanda, tillgänglighet, smak, garantier 

eller innovationer46. 

 

Feel-think-do 
I den andra rutan återfinns produkter som har liknande engagemangsnivå som förgående 

ruta, men kravet på information om produkten är dock inte lika relevant här. Här 

kommer konsumenten först att bli emotionellt tilltalad av märkets image som i sin tur 

leder till informationssökande om produkten vilken i sin tur avgör om det blir ett köp.47 

Pelsmacker framför att det då passar bäst med en känslomässig kommunikationsstrategi. 

Denna strategi liknar den rationella då argumenten skall vara djupa. Skillnaden ligger i att 

argumenten skall framföras i bild och musik.48 Dessa argument syftar till att väcka en 

affektiv respons och bibringa en bild av produkten hos konsumenten49. 

 

Do-think-feel 
Den tredje rutan är den som innehåller minst kognitiva inslag och som tenderar att 

innehålla produkter som köps på rutin eller av vana. Det är efter användandet av 

                                            
44 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 75-6 
45 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 162-3 
46 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 213 
47 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 75-6 
48 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 162-3 
49 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 213 
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produkten som attityden gentemot produkten avgörs50. Pelsmacker föreslår att en 

repetitiv kommunikationsstrategi implementeras. Då engagemanget för produkten är lågt 

krävs enbart ytliga argument i form av text och siffror.51  

 
Do-feel-think 
I den fjärde och sista rutan återfinner vi de produkter som Pelsmacker kallar för ”livets 

små njutelser”. Det är först efter inköp och affektiv respons som information samlas om 

dessa produkter.52 Pelsmacker anser att den här sortens produkter inköps för social- eller 

självtillfredsställelse. Ytliga känslomässiga argument i form av bild och musik är här de 

rätta reklamverktygen.53 

3.4 Marknadsmix 

Konsumenten köper produkter som ger värde och lösningar på deras problem. 

Armstrong och Kotler menar att konsumenten har ett intresse som sträcker sig utöver 

priset; intresset ligger i den totala kostnaden att använda, anskaffa och disponera en 

produkt. Konsumenter vill att produkten och servicen skall vara så bekväm och tillgänglig 

som möjligt. Det blir således viktigt för företaget att använda sig av olika taktiska redskap 

så att de kan påverka efterfrågan på sina produkter.54  

 

Armstrong och Kotler föreslår att företagen använder sig av marknadsmixen, vilken 

utgörs av variablerna produkt, pris, plats och påverkan, för att försöka fylla 

konsumenternas begär. Med produkt menas den varu- och servicekombination som 

företaget erbjuder sina kunder. Pris är summan pengar kunden får betala för att erhålla 

produkten. Plats inkluderar de åtaganden företaget upprättar för att göra produkten 

tillgänglig för kunder såsom fysiska butiker. Till sist har vi påverkan som innefattar de 

olika aktiviteter företaget tillämpar för att kommunicera fördelarna med sin produkt och 

                                            
50 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 75-6 
51 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 162-3 
52 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 75-6 
53 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 162-3 
54 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 52 
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övertala de tilltänkta kunderna att köpa produkten hos just dem.55 Pelsmacker poängterar 

här att reklam är den mest synliga delen av marknadsmixen och ett mycket flexibelt 

kommunikationsverktyg56. Vi kommer i vår analys och tolkning att lägga störst tyngd på 

reklamens påverkan men vi har även valt att ta hänsyn till alla fyra variabler i vår uppsats 

då det blir mycket svårt att exkludera reklamens påverkan från de andra variablernas 

påverkan på kvinnans konsumtionsbeteende.  

 

Ries och Trout är inne på samma spår och framför att reklam inte kan utformas isolerat 

från andra variabler57. De anser att det är av ytterst vikt att företag skapar sig en stark 

positionering på marknaden för att kunna överleva58. Avsikten med en lyckad 

marknadsmix menar Armstrong och Kotler är att ge värde till sina kunder och uppnå en 

stark positionering hos den tilltänkta målgruppen59. Förhoppningen är att komma fram 

till en marknadsmix som företag kan använda sig av då de skall marknadsföra sina 

traditionellt sett manliga produkter till kvinnan.  

                                            
55 Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 52 
56 Pelsmacker, P. et al (2007) s. 212-3 
57 Trout, J. & Ries, A. (1972-05-01) ”Caos Cuts Trough Market Place”, s. 2  
58 Trout, J. & Ries, A. (1972-05-01) ”Caos Cuts Trough Market Place”, s.11 
59Armstrong, G. & Kotler, P. (2007) s. 53 
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-4- 

REKLAMAKTIVITETER PÅ 
HEMELEKTRONIKMARKNADEN 

Här presenterar vi de sex aktörerna på hemelektronikmarknaden som haft störst reklaminvesteringar 

under 2007. Kapitlet innefattar även redogörelse för respektive företags kommunikationskanaler, 

positionering samt kort allmän företagsspecifik information. 

4.1 Aktörernas mediesatsningar 

Under 2007 satsade de fyra största hemelektronikföretagen över SEK 850 miljoner i 

medieutrymme och enligt SCB är hemelektronik idag det snabbast växande 

konsumtionsområdet i Sverige.60 Nedan följer en presentation av de sex 

hemelektronikföretag som under 2007 hade störst reklaminvesteringar i traditionella 

medier. 

Annonsör Mkr brutto Erinran 
El-giganten 376 51% 
Onoff 183,8 44% 
Expert 163,1 23% 
SIBA 129,9 43% 
Netonnet.se 101,9 9% 
Media Markt 76,1 6% 

Figur 4.1; Medieinvesteringar 2007, källa Sifo Reklammätningar61 

 
Tidigare fokuserade de flesta aktörerna på lågpris och utbudsannonsering62 men trenden verkar 

vara att många företag försöker positionera sig annorlunda. 

                                            
60 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
61 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3-4 
62 Alfredsson, K. (2006-10-05) ”Kampanjer på G” (www.resume.se) 
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4.1.1 El-giganten 

Enligt El-gigantens hemsida öppnades det första svenska varuhuset 1994 och idag har de 

sammanlagt 62 varuhus runt om i landet63. Enligt Sifo Sesame besöker ca 5 miljoner 

svenskar El-giganten årligen64. Indikat skriver att direktreklam är El-gigantens 

huvudmedium vilken kompletteras med tidningsbilagor och tv-reklam. El-giganten 

satsade 376 miljoner på marknadsföring 2007 och fick då ca 51 procents erinran65.66 El-

giganten var det företag som ökat sina reklaminvesteringar mest under året och de har 

främst satsat på direktreklam och tidningsbilagor. Tack vare företagets reklamsatsning har 

de nu gått om Onoff som den butik flest svenskar besöker.67 Enligt Jacobsson och Seger 

vill El-giganten positionera sig som det företag som har det största utbudet till de lägsta 

priserna68.  Påståendet att de hade det bredaste sortimentet av märkesvaror ledde till att 

El-giganten hamnade i en tvist med Media Markt. I december 2007 blev El-giganten fälld 

för falsk markandsföring i marknadsdomstolen.  

4.1.2 Onoff 

Enligt Onoffs hemsida grundades butikskedjan i Sverige på 1970-talet. Genom ett flertal 

uppköp av andra hemelektronikföretag består Onoff idag av 66 butiker i Sverige.69 Under 

2007 lade Onoff ca SEK 184 miljoner på medieinvesteringar i traditionella medier och 

fick 44 procents erinran enligt Indikat70. Onoffs marknadschef Erik Frankendal säger till 

tidningen IT Branschen att de vill satsa på att bli den bästa servicebutiken och att 

direktreklam inom kort inte längre kommer att vara deras huvudmedium71. Innan de 

valde att byta strategi skickades Onoffs direktreklamutskick ut tio gånger om året med en 

                                            
63 www.elgiganten.se (2008-04-26) 
64 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s.3 
65 erinran – hågkomst/minne 
66 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
67 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
68 Jacobsson, M. & Seger, B. (2006) s. 64 
69 www.onoff.se (2008-05-04) 
70 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
71 itbranschen.idg.se (2008-05-20) 
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upplaga till 2, 5 miljoner hushåll72. Inför deras nya satsning som lanseras i höst 2008, 

kommer personalen att få en framskjuten plats i kommunikationen och tyngd kommer att 

läggas vid att visa att företaget är förtroendeingivande, ger mycket information och bra 

service. Vad satsningen mer kommer att innebära har ej presenterats men Frankendahl 

poängterar även här att de letar efter andra kanaler än bara de traditionella 

direktreklamutskicken för sin framtida marknadsföring.73 

4.1.3 Expert 

På Experts hemsida kan vi läsa att butikskedjan grundades under mitten av 1950-talet och 

det finns idag 207 Expertbutiker74. Expert lade SEK 163 miljoner på reklam 2007 vilket 

ledde till 23 procents erinran enligt Indikat. Experts huvudmedium är direktreklam vilken 

kompletteras med print, Internet och TV-reklam. Expert har länge valt att inrikta sina 

annonser på att kommunicera låga priser. Sommaren 2007 ändrades inriktning och de 

satsar nu på att upplysa om att de är en butikskedja som kombinerar närhet till kunden 

med stordriftsfördelar.75 Redan 2006 började Expert planera för en ompositionering där 

inte lika stor vikt lades vid prispress76. Enligt Jacobsson och Segers empiriska studie vill 

Expert i sina tv-reklamer kommunicera att de är den hemelektronikkedja som har den 

kunnigaste personalen77.   

4.1.4 Netonnet 

På Netonnets hemsida kan vi läsa att företaget satsar på att sälja kvalitetsprodukter till 

lägre priser än i vanliga butiker och bra service. Netonnet öppnade på Internet den 10 

mars 1999.78 Enligt Privata Affärers hemsida öppnade Netonnet sin första lagershop 

                                            
72Andersson, B. (2005-06-09) ”OTW gör Onoff-tidning” (www.resume.se) 
73 Lindholm, M. (2008-04-24) ”Onoff väljer Storåkers” (www.resume.se) 
74 www.expert.se (2008-05-13) 
75 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
76 Alfredsson, K. (2006-10-05) ”Kampanjer på G” (www.resume.se) 
77 Jacobsson, M. & Seger, B. (2006) s. 64-5 
78 www.netonnet.se (2008-04-26) 
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200279. Idag finns det sammanlagt 6 lagershoppar runt om i landet80. Företagets 

lagershopar skiljer sig från traditionella hemelektronikbutiker genom att konsumenten får 

söka efter produkten på en dator i shopen och sedan själv gå och hämta produkten.81 

Under 2007 spenderade Netonnet ca SEK 102 miljoner på olika medieinvesteringar och 

fick ca 9 procent i erinran enligt Indikat82. Netonnet lägger den största tyngden, hela 60 

procent, av sin marknadsföring på TV-reklam. I sin marknadsföring skiljer de sig från 

konkurrenterna då de inte visar enskilda produkter i sin reklam. Reklamen handlar istället 

främst om att uppmärksamma konsumenter om Netonnets existens och att vidare 

information finns på deras hemsida.83 

4.1.5 Siba 

Siba grundades 1951 och idag finns det 57 varuhus som är belägna i Sverige, Norge och 

Danmark84. Siba, liksom de flesta hemelektronikbutikerna vänder sig till en bred 

målgrupp, men unga människor är en viktig målgrupp för dem och då främst yngre 

män85. Siba investerade ca SEK 130 miljoner i olika marknadsföringsaktiviteter under 

2007 vilket ledde till en erinran på 43 procent. Siba betalar således enbart SEK 3 miljoner 

för varje procents reklamerinran vilket jämfört med deras konkurrenter är mycket lågt.86 

Siba är det enda företaget som har gjort en tydlig marknadsföringssatsning på att locka 

kvinnor till sina butiker. Denna satsning har bestått i att de har utvecklat 

produktsortimentet, haft speciella informationskvällar för kvinnor, gjort förändringar i 

varuexponeringen samt tillsatt fler kvinnliga säljare.87 

                                            
79www.privataaffarer.se (2008-04-20) 
80 www.netonnet.se (2008-03-20) 
81 www.e24.se (2008-04-20) 
82 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
83 Faire de, C. (2006-10-24) ”Garbergs bakom Netonnets nya strategi” (www.resume.se) 
84 www.siba.se (2008-05-05) 
85 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
86 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
87 Pressmeddelande (2007-03-08) ”Siba fortsätter satsning på kvinnor” (www.siba.se) 



 HDTV eller diamantring? Kvinnans konsumtion utmanar marknadsförare 

 23 

4.1.6 Media Markt 

Media Markt är ett tyskt företag som 2006 etablerade sig på den svenska marknaden. Idag 

har de 8 varuhus belägna runt om i Sverige.88 Enligt Indikat investerade Media Markt 

SEK 76,1 miljoner på marknadsföring 2007 vilket gav 6 procents erinran89. Sedan kedjans 

etablering på den svenska marknaden har de haft medieinvesteringar på i snitt SEK 9 

miljoner brutto per månad. Deras målsättning med reklamen har varit att kommunicera 

låga priser, breda sortiment och kända varumärken. Någon tydlig segmentering finns ej 

utan företaget riktar sig till en bred elektronikintresserad målgrupp.90 Media Markt satsar 

på annonsering i storstadsmorgontidningar (66 procent), direktreklam (14 procent) och 

radio (10 procent). Några förändringar i mediemixen är ej planerade enligt Neubrandt och 

Wedin som ansvarar för Media Markts marknadsföring. Vid sidan av annonseringen 

arbetar de kontinuerligt med att uppdatera företagets hemsida genom att utöka den 

information som finns där. Neubrandt och Wedin ser att en utmaning som ligger framför 

dem är att bli störst på hemelektronik i hela Sverige.91 

 

 

 

 

                                            
88 mediamarkt.se (2008-05-05) 
89 Indikat (2008-02-06) ” El-giganten är ineffektiv”, s. 3 
90 Indikat (2008-03-27) ”En miljon besökare hos Media Markt”, s. 1 
91 Sundling, J. (2007-11-13) ”Det här är bara början för oss” (www.resume.se) 
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-5- 

DEN KVINNLIGA 
KONSUMENTEN 

I detta kapitel går vi in på den forskning som gjorts om kvinnan och hennes konsumtionsbeteende och hur 

hon i detta påverkas av reklam. Exempel presenteras löpande i texten samtidigt som en helhetsbild av 

samhället och kvinnans roll som konsument diskuteras. 

5.1 Den svenska kvinnans syn på hemelektronikinköp 

Framförd empiri i detta avsnitt (endast 5.1) är hämtad från den konfidentiella källa som vi 

fått tillgång till. En konsumentundersökning har utförts och djupdykningar i olika 

målgrupper har gjorts. Vi kommer här kortfattat att presentera vad som utkristalliserat sig 

beträffande kvinnor i 25-50 årsåldern och deras relation till inköp av hemelektronik. 

 

Vid ett inköp vill kvinnan se nyttan i det köp hon skall göra och hennes 

köpbeslutsprocess är generellt sett längre och mer instabil än mannens. Någon självklar 

startpunkt för inhandlandet av hemelektronik finns ej. Trygghet är ett attribut som 

efterfrågas i samtliga stadier i processen och kvinnan ser gärna att en beslutsfattare eller 

rådgivare är med under resans gång.  

 

I första skedet av processen är det få kommunikationskanaler som fångar kvinnans 

uppmärksamhet. De ser att Internet skulle kunna hjälpa dem i deras beslutsprocess, men 

upplever att detta medium i dagsläget inte riktar sig till dem eller är särskilt användbart. 

Internet och direktreklam ses mer som källor till inspiration. Kvinnan besöker inte 

hemelektronikbutiker i inledningsskedet utan sätter då stor tillit till vänner och bekanta. Ju 

närmare hon kommer inköpet desto fler kommunikationskanaler är hon mottaglig för och 

börjar också besöka butiken. Butiken besöks flertalet gånger innan själva inköpet och det 
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är här hon hämtar information för sitt slutgiltiga inköp. Kvinnan gör nästan alltid sina 

inköp i butik.  

 

När kvinnor skall köpa en viss produkt är kvalitén det viktigaste kriteriet. Kvalitén i sig 

kopplas ofta till ett visst varumärke. Även priset väger kvinnan in vid sitt köpbeslut, men 

ett alltför lågt pris indikerar för henne att kvalitén är dålig och produkten faller således ur 

den grupp av produkter kvinnan väljer mellan. Det slutgiltiga valet görs efter prövning, 

rekommendationer och design. 

5.1.1 Kvinnans syn på de olika aktörerna 

Jacobsson och Seger undersökte under hösten 2006 sammanlagt 130 personer för att se 

hur kvinnor och mäns preferenser skiljer sig åt vad gäller val av hemelektronikbutik. De 

undersökte en rad olika variabler och fann att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan hur kvinnor och män uppfattade prisskillnader mellan de olika butikerna. Däremot 

kunde undersökningen påvisa att kvinnan värdesatte personalen och servicen mer än vad 

mannen gjorde.92 

 

Enligt undersökningen uppfattade inte kvinnorna de olika aktörernas positionering lika 

starkt som männen gjorde. Kvinnorna tenderade att inte anse att det fanns någon större 

skillnad företagen emellan93.  

5.2 Tidsbrist 

Enligt en undersökning gjord i USA av Department of Labour tillbringar en arbetande 

kvinna dubbelt så mycket tid med hushållsarbete och barnavård än vad en arbetande man 

gör. Då skall det även poängteras att kvinnor i lika hög utsträckning som män tenderar att 

ta med sig arbete hem på kvällen och arbeta på helgerna. Vad detta leder till enligt 

                                            
92 Jacobsson, M. & Seger, B. (2006) s. 58-9 
93 Jacobsson, M. & Seger, B. (2006) s. 62 
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Skoloda är att kvinnorna inte enbart måste sköta flera uppgifter samtidigt, de måste även 

tänka på flera olika saker samtidigt.94  

 

Utfallet blir då att dagens kvinna inte alltid riktar all sin uppmärksamhet till det hon håller 

på med. Det kan exempelvis verka som om hon sitter och slappnar av framför TVn 

medan hon egentligen tänker på något helt annat. Skoloda presenterar i sin artikel resultat 

från olika undersökningar som visar på att färre kvinnor strövar omkring på varuhus och 

att under tiden kvinnor lagar middag eller tittar på TV så är de ofta samtidigt uppkopplad 

mot Internet så att de kan arbeta hemifrån.95 Kvinnorna har alltså idag ingen, eller väldigt 

lite, tid för kommersiella meddelanden96.  

5.3 Information i reklamen 

Män föredrar ofta att informationen presenteras som en central del i reklamen. Kvinnor 

däremot ser hellre att informationen kommer vid sidan av. McGregor förklarar i Kautzkys 

artikel att det fortfarande är av stor vikt att informationen finns där eftersom kvinnor 

alltid vill ha mer information än vad män vill ha.97 Skoloda går längre i sitt resonemang 

och menar att om reklamen som presenteras för kvinnan misslyckas med att ge henne den 

information hon söker kommer hon snabbt gå någon annanstans. Claudia Nilson, 

informatör på Siba säger att de sett att kvinnan är mer intresserad av produkternas 

funktion än teknisk data98. Kvinnans brist på tid gör att det inte tar lång tid för henne att 

vända ryggen till reklambudskap som hon finner gammaldags, stötande, löjligt eller 

mindre trovärdigt99. 

 

Heller förklarar att det ofta är så att män hittar en produkt och finner sedan en anledning 

att köpa produkten medan den stora majoriteten av alla kvinnor först identifierar ett 

                                            
94 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
95 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
96 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
97 Kautzky, C. (2007-09-07) ”A Female Friendly Strategy”, s. 20 – 2s 
98 Burlin, P. et al (2006) s. 32 
99 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
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behov och letar sedan fram en produkt som på bästa sätt fyller detta behov100.  Skoloda 

manar därför marknadsförare att ge kvinnan vital information där tyngd läggs vid att 

påvisa produktens lämplighet, trovärdighet och relevans till hennes hektiska liv för att 

fånga hennes uppmärksamhet101. 

5.4 Helhetsbilden 

D’Innocenzo förklarar att en av de största skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller 

köpbeslut är att kvinnan ser till helheten och inte individuella bitar. Vad kvinna 

framförallt söker då hon besöker en butik är att bli inspirerad genom att produkterna 

visas i ett sammanhang och i olika livsstilsmiljöer. Yaccato förklarar vidare i samma artikel 

att om en kvinna besöker en butik efter att ha sett en lovande reklam och hennes 

upplevelse där inte lever upp till vad reklamen utlovar kommer företaget att förlora 

dubbeltupp.102  

 

Siwilop skriver att vissa företag anser att könsspecifika satsningar ger avkastning. 

Teknikföretaget Sony har till exempel satsat på att skapa Sony Style stores vilka placeras i 

shoppingcenter i närheten av andra traditionellt sett kvinnliga butiker. Affärerna inreds på 

ett sätt så att de känns som exklusiva specialistaffärer. Sony säger att ca 45 procent av 

dem som handlar i dessa affärer är kvinnor. I samma artikel kan vi läsa att affärskedjan 

Best Buy har ändrat i vissa av sina affärer för att attrahera fler kvinnor. Affärerna har efter 

satsningen ökat inkomsten med två till tre gånger från denna målgrupp.103 

 

Skoloda menar att det är viktigt för företagen att anamma den holistiska konsumtionen 

genom att väva in information i kvinnans vardagsliv. Genom innehållet på företagets 

hemsida och genom mer traditionell reklam bör företagen förmedla vad som finns 

tillgängligt, varför och hur det möter kvinnans behov. Istället för att skrika ut budskapet 

                                            
100 Heller, L. (2004-01-05) “What women want: CE gadgets”, s. 12 
101 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
102 D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy brands make a 
move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
103 Siwolop, S. (2005-11-06) ”Women and Electronics: Making a Match”, s. 14WC.3 
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skall det viskas fram på ett subtilt vis.104 Solomon förklarar att kvinnan främst reagerar 

positivt på reklamkampanjer som lägger stor vikt vid kvinnans frihet att ta sina egna 

livsstilsbeslut105. 

5.5 Att vända sig till kvinnan, men inte från mannen 

Att marknadsföra manliga produkter till kvinnor är något marknadsförare i 

mansorienterade marknader drar sig för, skriver D’Innocenzo. Marknadsförarna vill inte 

riskera att de blir fiende med deras huvudmålgrupp; mannen. I artikeln citerar 

D’Innocenzo Barletta, VD på företaget TrendSight som ger marknadsföringsråd och som 

är författare till boken Marketing to Women: How to Understand, Reach, and Increase Your Share 

of the World’s Largest Market Segment. Hon säger att de aldrig råder företag att använda sig av 

reklam som övertydligt säger att de vänder sig till kvinnor. Hon förklarar att detta 

avskräcker kvinnor i lika hög grad som det avskräcker män eftersom kvinnorna känner att 

budskapet förmedlas på ett nedlåtande vis samtidigt som det avskräcker män som inte 

gillar ”tjejiga” saker.106 Vidare poängterar Meyers att kvinnor ibland misstänker att 

produkter som har blivit speciellt anpassade till dem egentligen bara är förenklingar av 

den riktiga produkten107. Problemet ligger i att det är kränkande att använda den lägsta 

allmänna nämnaren i marknadsföringen menar Kautzky och framför att det inte fungerar 

att enbart färga annonserna och produkterna rosa för att attrahera den kvinnliga 

konsumenten. Marknadsföringen kan inte ske på ett sådant ytligt plan.108  

 

Yaccato förklarar att den kanadensiska kvinnans största klagomål som konsument är att 

de inte tas på lika stort allvar som mannen. Den största anledningen till detta ligger enligt 

kvinnorna i den brist på förståelse vad gäller skillnader i konsumentbeteende mellan 

kvinnor och män. Enligt undersökningen finner dessa kvinnor att den reklam och olika 

                                            
104 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
105 Solomon, M. et al (2006) s. 219 
106 D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy brands make a 
move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
107 Meyers, T. (2006-10-30) “She-noms”, s. S1 – 3s 
108 Kautzky, C. (2007-09-07) ”A Female Friendly Strategy”, s. 20 – 2s 
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kommunikationskanaler som försöker nå dem inte reflekterar deras verklighet.109 

Kvinnorna känner sig alltså förbigångna i dagens reklamer menar Skoloda. Enligt en 

världsomfattande undersökning av kvinnliga konsumenter finner 65 procent av kvinnorna 

i åldern 35-40 att reklam som vänder sig till dem är nedlåtande och 50 procent tycker att 

reklamen är ”gammaldags” 110.  

 

Istället för att skräddarsy produkterna efter kvinnan menar Kautzky att marknadsförare 

borde vinkla reklamen åt ett håll som är något mer inkluderande111. Enligt Meyers artikel 

värdesätter kvinnor bekväma försäljningslokaler, produkter som är lätta att använda och 

bra service. Attributen är könlösa och inget en man troligen skulle betrakta som för 

tjejigt.112 D’Innocenzo tar upp Home Depot som ett exempel på ett företag som valt att 

byta strategi och börjat arbeta med att försöka möta kvinnans behov. Enligt kvalitativa 

och kvantitativa kundundersökningar hade shoppingbesöket förbättrats enligt både 

männen och kvinnorna efter satsningen. Home Depot lyckades alltså imponera på 

männen genom att inkludera kvinnorna.113 Kautzky förklarar att reklamkampanjer som 

visar kvinnan jämställd mannen fast med andra behov har varit framgångsrika114.  

5.5.1 Kommunikationskanaler 

Enligt Kautzky är det av stor vikt vilka kommunikationskanaler som väljs då ett företag 

skall anamma en strategi som går ut på att inkludera kvinnor. Att börja med att 

marknadsföra sig i kvinnomagasin och på hemsidor speciellt anpassade för kvinnor kan 

vara ett bra första steg att ta.115 Den amerikanska damtidningen Marie Claire lottar 

regelbundet ut gåvor till läsare som svarat på frågor via e-mail och Internet. Vanligen 

brukar de lotta ut ett läppstift eller ett par jeans men när de istället bytte ut dessa mot en 

                                            
109 Yaccato T.J. (2003-06-30/2003-07-07) ”Trough the gender lens”, s. 14 
110 Skoloda, K. (2005-04-25) “Reaching Out to Today’s ‘Multiminding’ Woman”, s. 28 – 2s 
111 Kautzky, C. (2007-09-07) ”A Female Friendly Strategy”, s. 20 – 2s 
112 Meyers, T. (2006-10-30) “She-noms”, s. S1 – 3s 
113 D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy brands make a 
move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
114 Kautzky, C. (2007-09-07) ”A Female Friendly Strategy”, s. 20 – 2s 
115 Kautzky, C. (2007-09-07) ”A Female Friendly Strategy”, s. 20 – 2s 
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grattis laptop en gång märkte de av en avsevärd skillnad gällande svarsresponsen de fick 

av läsarna. Erbjudandet resulterade i att 125 000 läsare hörde av sig, mer än vad något 

annat pris någon gång genererat. Detta fick Marie Claire att inse att de borde satsa på att 

ha med mer hemelektronik i tidningsartiklarna.116 Vidare poängterar Barletta i 

D’Innocenzo artikel att det inte enbart räcker med att hitta nya kommunikationskanaler, 

det krävs fortfarande mycket av annonsen då kvinnor eftersträvar en omedelbar kontakt 

då de stöter på reklam. Ifall enbart fakta och finesser kommuniceras kommer kvinnor 

förbise reklamen med en gång.117 

  

Meyers menar att företag kan attrahera fler kvinnor genom att använda sig utav andra 

kommunikationskanaler. Reklam kan till exempel placeras i skyltfönster till klädbutiker, 

företagen kan välja att sponsra ett fashionevent och placera annonser i kvinnomagasin118.  

I Sverige väljer fortfarande hemelektronikföretagen att satsa på att koppla sina 

varumärken till andra traditionellt sett manliga ting som exempelvis fotboll har vi märkt. 

Nu under våren har samtliga undersökta aktörer, förutom Netonnet, valt att lansera 

någon form av kampanj som spelar på fotbolls-EM som hålls i sommar119  

5.6 Segmenteringskomplexitet 

Vi köper saker antingen för utilitaristiska (funktionell och konkret) eller hedoniska 

(angenäm eller obestämd) skäl. Enligt Solomon shoppar kvinnor i allt högre grad på 

grund av emotionell tillfredställelse medan män shoppar för att söka demonstrera deras 

expertis eller förmåga att anskaffa sig statussymboler.120 Allentuck poängterar dock att 

även om kön spelar in på hur vi shoppar måste marknadsförare även ta hänsyn till ålder, 

inkomst, längtan, utbildning, kunskap, roll i hemmet, karriär och självbild för en effektiv 

                                            
116 Heller, L. (2004-01-05) “What women want: CE gadgets”, s. 12 
117 D’Innocenzo, L. (2006-02) “Is your target a man's man? Then reach out to women Guy brands make a 
move for the female consumer - and actually impress men in the process”, s. 30 
118 Meyers, T. (2006-10-30) “She-noms”, s. S1 – 3s 
119 www.elgiganten.se/ www.expert.se/ www.mediamarkt.se/ www.netonnet.se/ www.onoff.se/ 
www.siba.se (2008-05-28) 
120 Salomon s313 taget från: George P. Moschis, ”Social comparison and informal group influence”, 
Journal of Marketing Research 13 (ausgusti 1976) : 237-44s 
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segmentering. Vidare varierar kvinnors intresse för shopping, och tid att lägga på 

shopping.121 Marketing Week behandlar även ämnet och anser att bara för att kvinnan är 

olik mannen betyder inte detta att alla kvinnor bildar en homogen grupp122.  

 

I många år har marknadsförare försökt segmentera den kvinnliga marknaden på samma 

vis som de innan har gjort med den manliga marknaden enligt Marketing Week. Detta har 

visat sig vara föga framgångsrikt.123  

 

En av de största frågorna som utkristalliserade sig var istället hur stor inverkan kön 

egentligen hade. Det visade sig att könets betydelse för kvinnan varierade och även om 

många fann det vara en relevant faktor bör det inte vara något som tar överhanden vid 

segmenteringen.124  

 

Marketing Week presenterar resultat från en undersökning gjord av Future Foundation, 

Futurelab, Carat Insight och Ogily & Mather vilken handlar om hur tv-kanaler kan 

marknadsföra sig mot kvinnor. Undersökningen gjordes på engelska kvinnor och de anser 

att deras bakgrund har större inverkan på deras attityder och perceptioner än vad deras 

kön har. När de ombads nämna de tre viktigaste faktorerna som definierade dem som 

individ nämnde 21 procent kön medan 85 procent nämnde uppfostran eller social 

bakgrund, 74 procent tro och värderingar och 59 procent färdigheter som de lärt sig.125  

 

Cohorts och Simmons Market Research Bureau presenterar i Meyers artikel nio olika 

segment av amerikanska singelkvinnor där tre utav de mest attraktiva för marknadsförare 

presenteras nedan:126 

 

 

 

                                            
121 Allentuck, A. (2006-09) ”Decoding the Woman Shopper”, s. 22 – 3s 
122 Marketing Week (2006-04-27) ”Insight- Women: Tying down inconstant woman”, s. 34 
123 Marketing Week (2006-04-27) ”Insight- Women: Tying down inconstant woman”, s. 34 
124 Marketing Week (2006-04-27) ”Insight- Women: Tying down inconstant woman”, s. 34 
125 Marketing Week (2006-04-27) ”Insight- Women: Tying down inconstant woman”, s. 34 
126 Meyers, T. (2006-10-30) “She-noms”, s. S1 – 3s 
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Name Median Income Media preferences Hot buttons 
    
”Megan” $16 000 Print: She trolls What’s cool or the 
Stylish, tech-savy student  the newsstand. Favorite latest thing, liberal,  
  magazines; Rolling Stone, seizes opportunities, 
  Self,  US Weekly, InStyle spends on a whim 
  TV: surfs during ads,  
  wouldn't watch TV without  
   cable  
    
”Allison” $52 000 Print: Newsstand habitué. Travel, career,  
Educated working woman  Favorite magazines; Elle, sophisticates tastes, 
  Allure, Shape, Cosmo, exclusivity, self- 
  Entertainment Weekly. improvement 
  TV: Channel changer during  
  commercials.  
    
”Elizabeth” $174 000 Print: Average reader.  Foreign travel, career, 
Affluent career woman  Favorite magazines; Vogue, sophisticated and savy, 
  Harper's Bazaar, People, action, spontaneity, 
  Martha Stewart Living fitness 
  TV: when she can take  
   time to watch she watches   
  different networks.  
Figur 5.1 Segmentering av den amerikanska kvinnliga marknaden127 

                                            
127 Meyers, T. (2006-10-30) “She-noms”, s. S1 – 3s 
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ANALYS OCH SLUTSATSER 

6.1 Produkt vs Företag 

Företagens reklam skall upplysa kvinnan om att det finns produkter för henne ute på 

marknaden som kan fylla hennes behov. Då kvinnan skall införskaffa hemelektronik ser 

vi att hon följer mönstret think-feel-do som Vaughn även anser vara den typiska 

ordningsföljden då konsumenten skall köpa just hemelektronik. Hon inser alltså att hon 

har ett behov och söker då en produkt som på bästa möjliga vis kan fylla detta behov. I 

denna process samlar hon mycket information och det är detta som tillsammans med 

rekommendationer från exempelvis vänner eller butikspersonal som leder henne till 

hennes slutgiltiga val.  

 

En viktig del i marknadsföringsarbetet för aktörerna på den svenska 

hemelektronikmarknaden är att välja vilka produkter som skall marknadsföras mot 

kvinnan. Att enbart välja att göra reklam för rosa telefoner och specialanpassade 

produkter för kvinnan är inget lyckat koncept då många kvinnor ofta får känslan att 

produkten är ett nerköp av den ursprungliga varan. Följaktligen torde det vara bäst att 

inte förändra det produktutbud som presenteras i reklamen utan att enbart förändra 

reklamens utformning och använda nya kommunikationskanaler.  

 

Reklam för produkter som faller in i think-feel-do facket skall vara informativ med djupa 

argument i siffror och text enligt Vaughn. Mycket av dagens hemelektronikreklam ser ut 

på detta vis. Det kan även vara så att reklamen enbart innehåller ytliga argument i form av 

siffror och text. I dagsläget har många av aktörerna valt att försöka locka till sig fler 

kunder genom att locka med låga priser. Det må så vara att detta är rätt sätt att stimulera 

kundens behov av en viss produkt, men följden av denna monotona marknadsföring har 

lett till att kvinnan har svårt att skilja de olika företagen från varandra vad gäller deras 
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positionering. Detta leder i sin tur till att hon troligen inte har någon självklar aktör som 

hon tänker på då hon skall inhandla hemelektronik.  

 

Företagen måste alltså inte enbart göra reklam för produkten, de måste även sälja sig 

själva. Genom att använda reklam som främst syftar till att skapa en affektiv respons och 

en bild av företaget kan de se till att kvinnan skapar någon form av attityd gentemot 

företaget och dess varumärke. Företaget bör alltså jämsides med den rationella 

kommunikationsstrategin använda sig av en känslomässig kommunikationsstrategi för att 

bli det företag som kvinnan vet kan hjälpa henne med att hitta en produkt då hon har 

upptäckt att hon har ett behov. I sitt köpbeslut vänder sig kvinnan gärna till en rådgivare 

och beslutsfattare som i dagsläget ofta är en vän. Företaget skulle genom trovärdig och 

kompetent personal kunna överta den här rollen och bli den som kvinnan vänder sig till 

för råd och hjälp. Målet är att kunna följa kvinnan genom hela hennes process och 

slutligen bli den som kvinnan köper produkten av.  

6.2 Reklamens innehåll 

Företagen bör alltså fortsätta med att göra reklam för sina produkter men även för sig 

själva som varumärken. För att på bästa möjliga vis återspegla kvinnan och hennes 

preferenser bör reklamen visa livsstilsscenarion med viss vital information i periferin. 

Informationen skall syfta till att förklara produktens funktion och inte en massa tekniska 

specifikationer. Istället för att marknadsföra sig själva och produkterna med billiga priser 

borde aktörerna på hemelektronikmarknaden lägga större vikt vid produkternas kvalitet 

och märke då detta är något kvinnan starkt värdesätter vid sitt köpbeslut.  

 

Ett förslag på hur företagen skulle kunna möta detta behov av mer funktionsbaserad 

information är att starta en konsumentpanel som testar produkter och betygsätter dem. 

Detta skulle även kunna utvecklas på hemsidan så att konsumenter kan gå in och 

betygsätta olika produkter. Blivande konsumenter kan då gå in och se vad panelen och 

privatpersoner tycker (det skall även vara möjligt att kunna se vad enbart kvinnor tycker 

eller vad till exempel pensionärer tycker). På detta vis kan företaget ge konsumenten mer 
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information om produktens funktion. Funktionalitetsinformationen skall ses som ett 

komplement till all de tekniska data som idag används för att beskriva olika produkter. På 

det här viset skräms inte heller mannen bort utan han får helt enkelt bara mer information 

som han kan välja att ta del av eller ej.  

6.3 Kommunikationskanaler 

Det är högst osannolikt att en kvinna som idag sitter o bläddrar i en damtidning skulle 

hitta en annons från ett hemelektronikföretag. Men efter vad vi lärt oss av till exempel 

tidningen Marie Claire är detta en alldeles utmärkt kanal för kommunikation. Att ett 

företag en vecka har en tävling i ett kvinnomagasin där vinnaren får en elektronikprodukt 

skulle troligen ge bra gensvar. Vi ser även att hemelektronik skulle kunna ta mer plats i 

kvinnotidningarna genom att de är med i olika test, vad som är inne nu vad gäller 

hemelektronik eller vilka hemelektronikprodukter kändisarna har. Om även reklam på 

olika hemsidor som kvinnor besöker skulle införas skulle hon lätt kunna klicka sig vidare 

till företagets hemsida. Kvinnorna ser idag att Internet skulle kunna hjälpa dem i deras 

beslutsprocess, men upplever att detta medium i riktar sig till dem eller är särskilt 

användbart. Troligen skulle företagen vinna på att se över sina hemsidor och hur 

informationen presenteras. Hemsidan borde utformas så att produkterna i ett första skede 

presenteras i en omgivning så att kvinnan får en helhetsbild av hur det skulle kunna se ut 

om hon köpte produkten. Senare skall hon kunna klicka sig vidare för mer information 

om produkten och vart återförsäljarna finns. Att använda sig av Internet och traditionell 

reklam för att locka kvinnan till butiken är bra, men företagen bör se över vilka kanaler de 

väljer.  

 

Vi ser att många av de svenska hemelektronikföretagen valt att lansera 

kampanjerbjudanden som har med fotbolls-EM i sommar att göra. Men varför inte 

lansera en kampanj tillsammans med erbjudanden samtidigt som en stor modemässa? 

Eller så kanske ett av hemelektronikföretagen kan ingå i ett samarbete med en 

heminredningsbutik så att respektive företags produkter syns i de olika skyltfönstren. Vi 
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ser även att samarbetet skulle kunna inkludera hemsidorna där heminredningsbutiken har 

med hemelektronikprodukter och tipsar om vart dessa kan inhandlas och vice versa.  

6.4 Butiken som reklampelare 

Kvinnan är ju om sagt en sann holistisk konsument vilket gör att hon ser till helheten. 

Om hon ser en fantastisk reklam som sedan inte alls överensstämmer med hennes 

upplevelse i butiken kommer företaget att förlora dubbelt upp på detta; då hennes tankar 

om företaget blir negativa istället för likgiltiga. Vi vet att kvinnan besöker butiken många 

gånger innan sitt inköp och att det är här hon slutligen gör sitt inköp (istället för på nätet). 

Alltså blir det mycket viktigt att butiken lever upp till det reklamen utlovar. Även 

butikerna bör således inredas annorlunda så att produkterna presenteras i olika 

sammanhang och miljöer. 

 

Kvinnan har ingen självklar startpunkt då hon skall inhandla hemelektronik och hon har 

heller inte mycket tid. Detta medför att det blir svårt för företagen att fånga hennes 

uppmärksamhet. Genom att väva in hemelektroniken i hennes vardag kan företagen nå 

henne i naturliga situationer i hennes vardagsliv. Företaget kan exempelvis, så som gjorde 

si USA, öppna en butik som ligger i närheten av affärer vars huvudmålgrupp är kvinnor. 

På detta vis kan butiken i sig stimulera behov hos kvinnan. På detta vis uppfyller även 

kvinnan ett attribut som kvinnan värdesätter; nämligen bekväma försäljningskanaler.  

6.5 Aktörerna 

Aktörerna på marknaden har insett att det är dags att vända sig till kvinnan och de har i 

olika grad försökt förändra sin marknadsföring. Vissa aktörer går ut med att de vill rikta 

sig mer till kvinnan medan andra enbart säger att de vill ompositionera sig. Av de aktörer 

som inte anger att de har en tydlig kvinnosatsning kan vi inte avgöra om den 

bakomliggande strategin syftar till att fler kvinnor skall attraheras. Vad vi däremot kan 

analysera är hur pass väl deras olika marknadsföringsaktiviteter passar det kvinnliga 
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segmentet. Vi vill mana företagen att ta steget fullt ut, att inte tänka så mycket på att göra 

enskilda reklamaktiviteter som riktas till kvinnan utan att utforma den befintliga reklamen 

på ett sätt som är mer inkluderande och samtidigt söka nya kommunikationskanaler.  

 

Den aktör som tydligast informerat om att de vill satsa på det kvinnliga segmentet är Siba. 

De valde att införa speciella kvinnokvällar i vissa butiker där reklamen för dessa klart och 

tydligt riktade sig till kvinnor och de lockade med speciellt anpassade produkter. Steget 

Siba har tagit mot kvinnan är positivt men enligt den information vi samlat kan en 

satsning av detta slag mer uppfattas som en exkludering av kvinna istället för en 

inkludering. Dessutom anspelar företaget på den lägsta allmänna nämnaren; könet vilket 

kan uppfattas negativt av kvinnor.  

 

Media Markt har valt att ha Peter Antoine, fotbollsprofilen, som frontfigur. Ett intressant 

val och troligen inte en person en kvinna skulle relatera till. Deras reklam är hyfsat 

traditionell och vi ser inga tydliga kvinnosatsningar utan istället läggs mycket tyngd på att 

företaget är tyskt. Media Markets situation skiljer sig från de andra aktörernas då de är så 

pass nya på den svenska marknaden.  

 

El-giganten satsar fortfarande mest på att kommunicera att de har ett brett produktutbud 

och låga priser. De verkar vilja rikta sin marknadsföring till hela svenska folket och satsar 

på stordriftsfördelar. 

 

Onoff har valt att utveckla sin direktreklam med artiklar om produkter, trender och 

användare. Samtidigt vill de positionera sig som ett serviceinriktat företag. Vi är väldigt 

förväntansfulla inför deras höstkampanj, hur den kommer att se ut och om några nya 

intressanta kommunikationskanaler kommer att användas för att nå kvinnan. 

 

Expert vill även de positionera sig som ett serviceinriktat företag som även står för 

kunskap och omhändertagande. Vi ser att de möjligen är så att denna strategi syftar till att 

vända sig till kvinnan och bli det företag hon väljer att be om råd och hjälp. Deras 

reklamer är dock fortfarande inte särskilt annorlunda från någon annan aktörs och vi ser 

gärna att dessa, samt kommunikationskanalerna ses över.  
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Netonnet är den aktör som urskiljer sig mest vad gäller reklamen då de nästintill aldrig 

visar produkter i sin reklam och inte har någon kampanj på sin hemsida i samband med 

fotbolls-EM i sommar. Trots detta har de enbart 9 procents erinran och lyckas inte 

urskilja sig från mängden särskilt väl. Ett förslag är att Netonnet utvecklar sina 

lagershoppar så att det finns visningsrum där produkterna presenteras i olika miljöer, 

liknande Ikeakonceptet för att bättre överensstämma med deras reklam. 

6.6 Slutsatser 

Då kvinnan är en holistisk konsument måste alla delar i marknadsmixen förändras och 

hänga ihop. Priset skall vara lågt men det är fortfarande viktigt att företagen tar in 

kvalitetsprodukter. Produkterna som används i reklamen skall presenteras utifrån deras 

funktion och hur kvinnan kan använda dem i sin vardag. Reklamerna skall vara 

inkluderande, innehålla information i periferin, visa på livsstilsscenarion och att företaget 

förstår sig på kvinnans hektiska liv. Genom att erbjuda och kommunicera dessa i sig 

könsneutrala attribut och tjänster kommer företagen troligen att även locka till sig fler 

manliga kunder. Butikerna måste sedan i sin tur leva upp till det reklamerna lovar. 

Inredning, relevant information och kunnig och stöttande personal är viktiga element i 

butiken då kvinnan lägger märke till allt och det är där hon gör sitt inköp. 
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