
1544169 Konsumtion & beteende



Detaljer om undersökningen

Detaljer

Undersökningens målgrupp Män och kvinnor, 16-79 år

Metod Onlinepanel

Antal intervjuer Totalt 1097 stycken

Fältperiod 14–22 Mars 2020

Områden Riket – riksrepresentativt urval

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. 
Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.
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Drygt 8 av 10 personer uppger att de köpt elektriska produkter minst 1 gång/år. 31 % uppger att de köper 
elektriska produkter någon gång/kvartal. Män har en lite högre frekvens i att köpa elektriska produkter.
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Majoriteten köper sina elektriska produkter i fysiska butiker.
Män köper oftare elektriska produkter online/på nätet/i webbhandeln än kvinnor.
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5 av 10 uppger att butik som man handlat tidigare hos är avgörande. Män och kvinnor har relativt lika syn på 
detta. Även lågt pris och kvalitet är en viktig faktor. Kvinnor uppskattar bra service i större utsträckning än män. 



När du ska köpa en elektrisk produkt, vilka kriterier måste produkten uppfylla för att du ska välja just den produkten? 
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De viktigaste kriterierna vid köp av elektrisk produkter är att den ska vara säker att använda samt att man litar på 
företaget där man handlar. 4 av 10 uppger CE-märkning som ett viktigt kriterie. Kvinnor har högre krav på att 
produkten ska vara säker att använda, likaså CE-märkning är klart högre jämfört med männen.
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Nästan 7 av 10 uppger att de köper belysningsprodukter. Hemelektronik är också en produkt som ofta köps.
Män köper oftare hemelektronik än kvinnor medans kvinnor oftare köper hushållsprodukter. 



Om du tänker på de 12 senaste månaderna, hur mycket har du då handlat elektriska produkter för? 
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9 av 10 har uppgett att de handlat någon elektrisk produkt de senaste 12 månaderna.
Män handlar mer kostsamma produkter än kvinnor.



Har du någon gång råkat ut för en person- eller egendomsskada/olycka där en elektrisk produkt varit orsaken? 
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5 % uppger att de någon gång råkat ut för en person- eller egendomsskada. 
Inga stora skillnader mellan män och kvinnor.
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Vanligaste skadan som uppkommit är strömförande produkt samt överhettad produkt.
Männen råkar oftare ut för strömförande produkter och rökutveckling.
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De produkter som oftast orsakar skador är hemelektronik och hushållsprodukter. 
Kvinnors dominerande produkt som orsak till skada visar sig vara hushållsprodukter.



Var produkten som orsakade skadan/olyckan inköpt i Sverige, inom EU eller utanför EU? 
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Drygt 8 av 10 produkter som orsakade en skada/olycka var inköpta i Sverige.



Fick du någon hjälp av företaget som hade sålt produkten. Till exempel att reklamera, lämna tillbaka produkten eller hjälp på annat sätt.
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Knappt en tredjedel fick hjälp av företaget som hade sålt produkten. Andelen män som fick hjälp är något fler. 



Har du någon gång köpt en elektrisk produkt ifrån en onlinebutik utanför EU? 
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Drygt 1 av 10 har någon gång köpt en elektrisk produkt ifrån en onlinebutik utanför EU.
Andelen män som gång köpt en elektrisk produkt ifrån en onlinebutik utanför EU är fler jämfört med kvinnor.



När du har handlat elektriska produkter utanför EU, vilken typ av produktkategori avsåg oftast dessa köp?
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Hemelektronik står för för majoriteten av elektriska produkter som är inhandlade utanför EU. 
Drygt 6 av 10 produkter består av hemelektronik.



Hur ofta handlar du elektriska produkter från onlinebutiker utanför EU?
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Personer som handlar elektriska produkter utanför EU gör detta mindre ofta/vid färre tillfällen (mer sällan). 
Drygt 1 av 3 gör detta någon gång per år. Män handlar generellt oftare elektriska produkter utanför EU än 
kvinnor.



Vad var det som fick dig att köpa en elektrisk produkt från en onlinebutik utanför EU?
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Den främsta anledningen till köp av elektrisk produkter utanför EU är priset i butik. 
För män är det drygt av 6 av 10 som nämner priset som främsta anledning. 



När du handlade elektriska produkter från en onlinebutik utanför EU, vilken onlinebutik valde du att handla ifrån?

18

De mest nämnda onlinebutikerna utanför EU är WISH, Ebay och Amazon.
Amazon och Ebay används i större utsträckning av män jämfört med kvinnor.



Vad är det som gör att du inte väljer att handla elektriska produkter ifrån onlinebutiker utanför EU?
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Tillit till butik anses vara det argument som oftast nämns vid frågan varför man inte väljer att handla produkter 
ifrån en onlinebutik utanför EU. Knappt 5 av 10 nämner detta.
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Sammanfattning

 Drygt 8 av 10 köper elektriska produkter minst 1 gång/år
 Fysiska butiker dominerar inköpen av elektriska produkter
 Butik som man tidigare handlat hos är avgörande vid val av butik
 Säkerhet och att man litar på företaget är de viktigast kriterierna vid inköp av elektriska produkter
 Belysning och hemelektronik är de vanligast produkterna som man brukar köpa
 5 % av de tillfrågade uppger att de någon råkat ut för en person- eller egendomsskada, där en elektrisk 

produkt varit orsaken
 Vanligaste skadan som uppkommit är strömförande produkt och då oftast hemelektronik och 

hushållsprodukter 
 Majoriteten av produkter som orsakade en skada/olycka var inköpta i Sverige
 Drygt 10 % av de tillfrågade har någon gång köpt en elektrisk produkt ifrån en onlinebutik utanför EU
 Hemelektronik står för för majoriteten av elektriska produkter som är inhandlade utanför EU
 WISH är klart mest vald onlinebutik utanför EU vid köp av elektriska produkter
 Att man inte litar på butiken är främsta anledning till att inte handla produkter ifrån en onlinebutik utanför EU
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