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SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  

 

På grund av en ökad uppmärksamhet kring sämre kostvanor som en faktor till sämre 

folkhälsa har åtgärder för att informera konsumenten om kostens verkningar vidtagits. 

Dessa åtgärder handlar bland annat om tydligare märkning av hälsosamma livsmedel 

för  att  underlätta  för  konsumenten. Även  livsmedelsföretagen,  både  tillverkare  och 

butiker, bör ta sitt ansvar genom att förmedla ett budskap till konsumenten.  

 

Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur livsmedelsföretagen i dagsläget gör 

för  att  påverka  konsumentens  val. Vi  vill  på  detta  sätt  belysa  deras möjligheter  att 

påverka konsumenterna till bättre kostvanor och ett hälsosammare  leverne. För att få 

ett svar på dessa frågor har vi genomfört  intervjuer med både  livsmedelsproducenter 

och –butiker.  

 

Såväl producent som butik tillverkar och säljer dessa varor främst på grund av sitt eget 

vinstintresse. Producenternas önskan om att öka sina vinster genom att marknadsföra 

nylanserade hälsosamma produkter samspelar dock ofta bättre med konsumenternas 

efterfrågan och  speciellt  samhällets önskan om en  förbättrad  folkhälsa än butikernas 

ökade vinster genom försäljning av de mest vinstgenererande produkterna. 

 

Båda  dessa  aktörer  kan  dock  göra mycket mer  än  vad  som  görs  i  dagsläget  för  att 

påverka konsumenternas kostvanor  till det bättre. Vad som  först och  främst krävs är 

bättre information, dels i butik genom tydlig skyltning och märkning samt välutbildad 

personal, dels genom utskick  till konsumenten där denne har  tid  att  reflektera  över 

meddelandet och ta till sig kunskapen. Men för att företagen ska ha en möjlighet att nå 

ut till konsumenterna med sina meddelanden krävs också ett intresse och en vilja från 

konsumentens sida att ta till sig detta. 
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11..  IINNLLEEDDNNIINNGG  

 

Inledningen syftar till att ge en bakgrund till vårt valda problemområde som behandlar val 

av livsmedel och hur de olika aktörerna inom denna bransch kan påverka konsumenterna att 

göra ett val som gynnar deras hälsa. Denna bakgrund utmynnar slutligen i ett syfte och en 

problemformulering. Därefter behandlas de avgränsningar vi valt att göra i denna uppsats. 

Avsnittet avslutas med en dispositionsmodell för att ge läsaren en överblick av uppsatsens 

innehåll och upplägg. 

11..11  BBaakkggrruunndd  

                                                     

Statens  Folkhälsoinstitut menar  att  ökad  övervikt  håller  på  att  bli  ett  hot mot  den 

svenska folkhälsan1. Över hälften av den manliga vuxna befolkningen och 36 procent 

av  den  kvinnliga  är  överviktiga2  och  tio  procent  av  dessa  anses  vara  kraftigt 

överviktiga. Även andelen överviktiga barn och ungdomar ökar. Detta problem kan ha 

flera orsaker. En av dem är att människor i allmänhet rör sig allt mindre, ett beteende 

som uppkommer  redan  i  tidig ålder med mycket dataspel och TV‐tittande. Men den 

kanske viktigaste faktorn handlar om allt mer ohälsosamma matvanor, något som kan 

härstamma från dålig kunskap om kosthållning men som också kan vara en produkt 

av  ökad marknadsföring  av  snabbmat  och  godsaker.  För  att  komma  till  rätta med 

problemet måste bland annat åtgärder för bättre kostvanor vidtas.3  

 

Denna  åtgärd  från  Statens  Folkhälsoinstituts  sida  tar  sin  form  i  den  nya  svenska 

Folkhälsopolitiken. Denna handlar om att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att göra detta har ansvaret delats upp 

på  olika  aktörer  inom  samhället  och  även  i  elva  målområden.4  Ett  av  dessa 

målområden handlar just om Goda matvanor och säkra livsmedel. De påpekar att mat har 

 
1 Folkhälsoinstitutets hemsida, A, 2005‐11‐02 
2 Regeringskansliets hemsida, 2006‐01‐23 
3 Folkhälsoinstitutets hemsida, A, 2005‐11‐02 
4  Folkhälsoinstitutets hemsida, B, 2005‐11‐02 
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en stor betydelse för hälsan och betonar därför vikten av att öka allmänhetens kunskap 

om sambandet mellan kost och hälsa.5

 

För  att  öka  denna  medvetenhet  hos  Sveriges  befolkning  har  ytterligare  åtgärder 

vidtagits  från olika håll. En av dessa är Hälsomålet  som bland annat ger ut en bilaga 

tillsammans med  Svenska  Dagbladet  för  att  informera  om mat,  rörelse  och  hälsa6. 

Hälsomålets  hemsida  fokuserar  också  mycket  på  dessa  områden7. 

Nyckelhålsmärkningen som kräver att märkta livsmedel ska innehålla en låg halt av fett, 

socker  eller  salt,  eller  en hög halt  av kostfiber,  är också  en viktig del  i detta  arbete. 

Under sommaren 2005 skärptes dessa krav ytterligare och nya regler innebar också att 

en  större  andel produkter märktes med  nyckelhålet. Tidigare  hade  naturligt  nyttiga 

produkter som frukt, potatis och fisk inte märkts, men de nya reglerna innebar att även 

dessa  ska  märkas  för  att  öka  medvetandet  hos  konsumenten.8  För  två  år  sedan 

bildades  Matvalet  som  är  ett  samarbetsprojekt  mellan  ett  antal  intressenter  av 

folkhälsan.  Denna  grupp  arbetar  för  att  underlätta  för  konsumenterna  att  göra 

hälsosamma val bland annat genom tydligare märkning av nyttiga livsmedel.9  

 

Men även  livsmedelsproducenter och de butiker där konsumenten gör sina  inköp, är 

delaktiga  när  det  gäller  att  tillhandahålla  upplysning  och  information  om  kost  och 

hälsa. Något som kan ske genom  till exempel  information om nyckelhålsmärkningen 

och näringsinnehållet i produkterna10. Denna upplysning får vi anta dels sker i syfte att 

öka försäljningen av sina varor, dels för att påverka konsumentens kostvanor.  

 

    

                                                      
5 Statens Folkhälsoinstituts hemsida, 2005‐11‐02 
6 Folkhälsoguidens hemsida, 2005‐11‐02 
7 Hälsomålets hemsida, 2005‐11‐02 
8 Livsmedelsverkets hemsida, A, 2005‐11‐02 
9 Sveriges konsumentråds hemsida, A, 2005‐11‐22 
10 Helena Giertz, Procordia Food, 2005‐12‐13 
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11..22  PPrroobblleemmddiisskkuussssiioonn  

                                                     

Detta stora problem med övervikt och fetma har alltså bidragit till ett ökat medvetande 

om vilken  inverkan kosten har på hälsan. Konsumenterna  ställer dessutom  idag allt 

högre  krav  på  att  företagen  har  ansvarstagande  produkter11.  Dessa  faktorer  har 

uppmärksammats av företagen och därför har också en uppsjö av nya, hälsosammare 

produkter lanserats. Det gäller inte bara maten du äter, till och med godiset har blivit 

nyttigare. ”Upp till 75 % av alla nylanserade  livsmedelsprodukter  i Europa kan relateras  till 

hälsa”12. Är då detta ett tecken på deras engagemang, eller beror det helt enkelt på att 

de  ser  stora  möjligheter  till  vinster?  Det  finns  ett  antal  teorier  kring  möjliga 

anledningar till att företag väljer att ta ett ansvar av detta slag. Dessa är bland annat att 

företagets  samhällsansvar  kan  leda  till  en  ökad  arbetsmoral  och  således  även  ökad 

produktivitet13, men kan även motiveras av högre vinster, att de bryr sig om samhället 

eller att de helt enkelt producerar vad kunden betalar  för14. Men  till stor del handlar 

det  mycket  om  att  produkter  som  visar  på  ett  samhällsansvar  hela  tiden  tar 

marknadsandelar15 som företagen är rädda att gå miste om. 

 

Oavsett  anledningen  till  alla  dessa  nylanseringar  är  ändå  den  mest  fundamentala 

anledningen  till  företags  verksamhet  att  generera  en  vinst16  och  således  sälja  dessa 

produkter. Hur ska då företagen arbeta för att nå ut med sitt budskap och således även 

produkten till slutkonsumenten? 

 

Att  konsumenten  är  medveten  om  vad  vi  bör  äta  mindre  respektive  mer  av  har 

Livsmedelsverket  bevisat  genom  undersökningar  bland  konsumenterna17. 

Undersökningen visade dock inte om konsumenterna sedan verkligen lever som de lär 

och  detta  är  även  ett  problem  som  livsmedelskedjorna  upplever.  De  vet  att  deras 

 
11 Löhman & Steinholtz, 2003 
12 Helena Giertz, Procordia Food, 2005‐12‐13 
13 McGuire et al, 1988 
14 Myrray & Montanari, 1986 
15 Löhman & Steinholtz, 2003 
16 Cooper, 2004 
17 Livsmedelsverkets hemsida, B, 2005‐11‐02 
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kunder har kunskapen om hur en hälsosam kostsammansättning ska se ut, men deras 

inköp återspeglar inte deras kunskaper18. 

 

Frågan  är då hur konsumenternas beteende  skulle kunna  förändras,  så de verkligen 

lever som de lär och således tar till sig de hälsosamma produkterna. Handlar det bara 

om kunskap eller har företagen en mycket viktigare roll när det gäller att kommunicera 

ut  detta  budskap  som  gynnar  både  de  själva  och  konsumenternas  hälsa?  En  nyligt 

utförd undersökning visar att anledningen till att konsumenterna inte köper de nyttiga 

varorna  istället beror mycket på den bristande informationen om hälsosamma varor  i 

butiken. Över 70 procent av konsumenterna önskar köpa  livsmedel utifrån hur dessa 

påverkar hälsan, men  endast  33 procent hittar den  information de  söker  inom detta 

område i själva butiken. 19

 

Är det verkligen så att informationen saknas i butiken? ICA profilerar sig tydligt som 

en  hälsomedveten  livsmedelskedja  och  arbetar  mycket  för  att  informera  och  öka 

konsumenternas  kunskap  om  hur  de  ska  äta  hälsosamt.  Även  många 

livsmedelstillverkare  arbetar  mycket  för  att  lansera  livsmedel  som  är  bra  för 

konsumentens  hälsa. Men  når  detta  arbete  och  denna  information  verkligen  ut  till 

konsumenten via butiken där trots allt själva köpet sker?  

 

Att påverka en konsument är dock inte lätt. Kotler utrycker detta som: ”Since the human 

mind contains as many interacting neurones as there are leaves in the Amazon jungle, it is not 

surprising that buying behaivour is never simple”20. Så hur ska då dessa aktörer kunna veta 

vad de ska göra för att nå ut till konsumenterna? Vilka faktorer kan få en konsument 

att verkligen ändra sitt beteende och då även välja hälsosam kost? 

 
18 Christina Karlsson, ICA, 2005‐11‐16 
19 Sveriges konsumentråds hemsida, B, 2005‐11‐22 
20 Kotler, 1999, s. 189 
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11..33  SSyyffttee  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur livsmedelsföretagen gör för att påverka 

konsumentens  val.  Vi  vill  på  detta  sätt  även  belysa  deras möjligheter  att  påverka 

konsumenterna till bättre kostvanor och ett hälsosammare leverne. 

11..44  FFrrååggeessttäällllnniinngg  

För att uppnå syftet med uppsatsen vill vi svara på följande frågor: 

 

 Hur  kan  de  olika  företagen  nå  ut  till  konsumenten  i  syfte  att  förändra  ett 

beteende? 

 Hur ser påverkan ut inne i respektive utanför butik?  

 Vad krävs för att konsumenternas beteende ska kunna påverkas? 

11..55  AAvvggrräännssnniinnggaarr  

Genom  hela  uppsatsen  avser  uttrycket  hälsosamma  produkter  ett  alternativ  till  en 

befintlig produkt men exempelvis  innehåller mindre  fett eller socker. Med andra ord 

nyttigare  produkter  som  tillfredsställer  samma  behov  hos  konsumenten  som 

”föregångaren”  med  mer  fett/socker.  Vi  kommer  således  inte  behandla  naturligt 

hälsosamma livsmedel som frukt, fettsnål fisk och kött som är nyttigt i sig. 

 

Denna uppsats behandlar heller inte anledningen till att företagen väljer att lansera och 

sälja de hälsosamma produkterna. Frågan kommer att  reflekteras över, men vi avser 

inte utreda denna fråga djupare. 

 

Benämningen livsmedelsföretag används genom uppsatsen som ett samlingsnamn för 

livsmedelsproducenter,  ‐butiker  samt  ‐block.  När  benämningen  butikerna  eller 

livsmedelsbutikerna  används  syftar  vi  till  ICA‐butiker  eftersom  det  endast  är  dessa 

som studerats i denna uppsats. 
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11..66  MMåållggrruupppp  

Denna  uppsats  riktar  sig  till  livsmedelsproducenter  och  –butiker  som  önskar  få  en 

uppfattning  om  hur  de  kan  påverka  sina  kunder  mot  en  hälsosammare 

kostsammansättning. Vi hoppas kunna bidra med förståelse för hur respektive aktör i 

denna bransch uppfattar sin egen förmåga att påverka slutkunden och på så sätt även 

belysa för dessa vilken roll de har i detta arbete. 
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11..77  DDiissppoossiittiioonnssmmooddeellll  
Inledning 

I inledningen ges en bakgrund till det valda 

problemområde som kommer att diskuteras och 

utredas i uppsatsen. 

Metod 

Metodavsnittet syftar till att klargöra för läsaren 

hur vi angripit uppsatsens problem samt hur vi 

förhåller oss till tidigare erhållen kunskap kring 

ämnet. Läsaren kommer även bland annat få ta 

del i hur tillvägagångssätt vid intervjuer sett ut.

Teori 

I detta teorikapitel presenteras befintliga teorier 

som kan ligga till grund för konsumenters 

köpbeteende. Detta är tänkt att fungera som ett 

stöd för läsarens fortsatta läsning 

 

 

ANALYS 
• Var tar konsumenten till sig info? 
• Enhetlig märkning för trovärdighet 
• Lockvaror lockar ”fel” personer  
• Demonstratisernas arbete 

 

SLUTSATS 
• Arbetar på olika arenor och har olika 

roller. 
• Arbeta för att förändra synen på 

hälsosamma livsmedel. 
• Mer information 
• Intresse påverkar mest i slutändan 

 

EMPIRI 
 

Hur gör företagen för att påverka kunden att välja 
ett hälsosammare alternativ? 

 
Intervju med 3 

livsmedels-
producenter 

Intervju med  3 
livsmedels-

butiker 

 

INLEDNING 
Bakgrund 

Problemdiskussion 
Syfte & Frågeställning 

Målgrupp & Avgränsningar

METOD 
Val av ämne 

Kunskapssyn och angreppssätt 
Praktiskt tillvägagångssätt 

Källkritik 
Uppsatsens tillförlitlighet 

 

TEORI 
 

Konsument-
beteende 

Motivation & 
Engagemang 

TEORI 
 

Marknadskommunikation 

Påverkan utanför 
butiken 

Påverkan i 
butiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiri 

I detta kapitel presenteras de svar vi erhållit 

från intervjuer med livsmedelsföretagen. Detta 

är en beskrivning av hur dessa företag arbetar 

för att påverka konsumenternas val. Avsnittet 

avslutas med en sammanställning av 

intervjuerna. 

Teori 

Detta andra teorikapitel behandlar befintliga 

teorier kring marknadskommunikation och 

intresse samt de sätt livsmedelsföretagen kan 

påverka konsumenternas val. 

Analys 

De insamlade data våra intervjuer gett oss ställs 

här i relation till befintliga teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slutsats 

Här presenteras de slutsatser vi dragit utifrån 

tidigare kapitel för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning. 

 

 

 

Figur 1.1 ‐ Dispositionsmodell 
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22..  MMEETTOODD  

 

Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av valt uppsatsämne. Vidare följer en 

beskrivning av vår kunskapssyn samt hur problemet angrips. Den senare delen av kapitlet 

behandlar information kring själva genomförandet av undersökningen och beskriver kort de 

företag som delat med sig av information och kunskap. Avslutningsvis behandlar vi 

upplevd kritik av den tidigare forskning och information vi tagit del av under arbetets gång. 

22..11  TTeeoorreettiisskk  mmeettoodd  

22..11..11  VVaall  aavv  äämmnnee  

Valet av uppsatsämne uppkom från en tidigare diskussion om hur medvetenheten om 

hälsa  och  kost  påverkar  företag  i  ”godisbranschen”.  Vi  såg  dock  att  de  flesta  var 

medvetna om hur onyttigt godis är, men ändå unnar sig en chokladbit vid tillfälle. När 

det  istället gäller  livsmedel har kunden ett större val, fiberberikad och ”vanlig” pasta 

fyller båda  i  stort  sett  samma behov, men kunden kan göra ett val beroende på hur 

medveten denne är om kostens inverkan på hälsan. Vi har också uppmärksammat den 

stora mängd av nya hälsosamma produkter som kommit ut på marknaden de senaste 

åren.  

 

Efter samtal med kontaktpersoner på ICA och Livsmedelsverket uppmärksammade vi 

det faktum att konsumenterna faktiskt har kännedom om kostens påverkan på hälsan, 

men väljer ändå relativt ofta det mindre hälsosamma alternativet. Vi tyckte därför att 

det skulle vara intressant att undersöka på vilket sätt livsmedelsföretagen kan påverka 

konsumenten och således förhoppningsvis öppna en del ögon för vad de kan göra för 

att på ett positivt sätt bidra till en bättre folkhälsa. 

 



 

METOD 
 

22..11..22  FFöörrfföörrssttååeellssee  

                                                     

Vi  påverkas  alla  av  den  förförståelse  vi  har,  både  i  form  av  utbildning  och  av 

livserfarenhet. Denna  bakgrund  är  något  som  också  kan  påverka  utformningen  och 

resultatet av uppsatsen.  

 

Den  delen  av  vår  förförståelse  som  påverkar  inriktningen  på  denna  uppsats  är  det 

faktum  att  vi  ser  problemet  ur  ett  samhällsvetenskapligt  perspektiv  i  och med  den 

ekonomiska  utbildning  vi  läser21.  Således  kommer  vi  även  till  viss  del  ha  en  del 

ekonomiska konsekvenser i åtanke. 

 

Det  faktum  att  vi,  innan  vi  påbörjat  uppsatsarbetet,  hade  läst  relativt  lite  om  de 

teoretiska ämnen  som kommer att behandlas kan  få  två konsekvenser. Den  första är 

enbart positiv och innebär att vi kommer att påbörja arbetet med väldigt öppna ögon 

utan allt för stor påverkan från tidigare kunskaper. Den andra konsekvensen är att vi 

riskerar att färgas mycket av den litteratur vi kommer i kontakt med i ett tidigt skede 

eftersom vi inte från början har en helhetsbild över ämnet. Genom vår medvetenhet om 

detta hoppas vi dock kunna minimera denna negativa effekt och inte lägga allt för stor 

vikt vid viss litteratur innan vi tagit del av mer information. 

 

Vår egen medvetenhet om vikten av sunda kostvanor är också något som kan påverka 

detta arbete. Vi själva försöker hålla oss till en hälsosam kostsammansättning och gör 

nog att vi även många gånger ser det som ganska naturligt att även andra bör göra det. 

Men vi anser inte att detta skulle få en negativ inverkan på resultatet. 

 
21 Jacobsen, 2002 
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22..11..33  KKuunnsskkaappssssyynn  

                                                     

Avsikten med denna uppsats är att besvara ett antal  frågor som börjar med Hur? Av 

den anledningen söker vi också en förståelse för hur  livsmedelsföretag arbetar  för att 

påverka konsumentens val.  I vårt arbete mot att söka denna  förståelse har vi valt att 

genomföra kvalitativa  intervjuer. Detta  sätt är också, enligt  Jacobsen, det bästa sättet 

för  att  få  en  större  insikt  i  hur  andra  människor  uppfattar  den  verklighet  vi  vill 

undersöka22. Vi kommer således få ta del av respondentens syn på hur de kan påverka 

konsumenten  att  göra  hälsosamma  val. Därefter måste  vi  som  författare,  genom  att 

tolka  dessa  svar,  visa  hur  vi  har  förstått  detta23.  Då  denna  förståelse  i 

samhällsvetenskaplig  forskning  innebär  att  vi  tolkar  och  försöker  förstå  en  annan 

persons handlingar  är  språket  en viktig  förutsättning  för  att  förståelsen  ska  stämma 

överens med den egentliga betydelsen24. 

 

Hermeneutiker anser även att det aldrig är möjligt att se helt objektivt på verkligheten 

eftersom alla människor upplever en händelse på olika sätt25. Anledningen till detta är 

att  vi  alla  påverkas  av  den  förförståelse  alla  människor  har  i  form  av  tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Ödman menar att vissa  författare  till och med anser att 

denna  förförståelse är en  förutsättning  för att vi överhuvudtaget ska kunna  förstå en 

företeelse26. Även  vi  anser  att  våra  tidigare  kunskaper  och  erfarenheter  kommer  att 

påverka hur vi  tolkar de  svar  respondenterna ger. Genom att  tolka dessa  svar  får vi 

även  en  ökad  förståelse  för  livsmedelsföretagen  och  deras  arbete  vilket  gör  att  nya 

frågor väcks, både under och efter  intervjuerna. Detta  förklaras vidare  i modellen på 

efterföljande sida: 

 

 
22 Jacobsen, 2002 
23 Ödman i Gustafsson, 2004 
24 Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2001 
25 Jacobsen, 2002 
26 Ödman i Gustafsson, 2004 
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Händelseförloppet  inleds 

med  forskarens  för‐

förståelse  som  utgångs‐

punkt  för  det  som  ska 

undersökas. Forskaren vet 

sannolikt  redan  i  förväg 

något  om  det  problem‐

område  som  ska 

undersökas.  Intressanta 

problem,  frågor,  idéer 

samt  hypoteser  form‐

uleras av forskaren utifrån 

dennes förförståelse. 

Förförståelse 
Dialog 

Tolkning 

Ny förståelse

Dialog

Ny förståelse 

Tolkning 

Figur 2.1 – Egen bearbetning av ”Den hermeneutiska spiralen” 

Utifrån detta  inleder denne sedan en dialog med respondenten. Ordet dialog betonar 

att  det  är  frågan  om  tvåvägskommunikation. Genom  att  ställa  frågor  tar  forskaren 

intryck av de svar som erhålls. En dialog innebär inte att de behöver ske med fysiska 

personer,  dialogen  kan  ske med  böcker,  bilder,  anteckningar  samt  observationer  av 

beteende. En ökad  förståelse  får sedan  forskarna genom att  tolka dialogen, som  i sin 

tur leder till nya frågor, en ny dialog och så vidare.27 Vi har använt vår förförståelse på 

samma sätt som beskrivits ovan då vi använde vårt  intresse för kost och hälsa för att 

definiera ett problemområde. Varje intervju, eller dialog, har därefter gett oss mer och 

mer  kunskap  och  även  förståelse  för  hur  livsmedelsföretagen  gör  för  att  påverka 

konsumenterna. 

 

För att  i största möjliga mån minska risken för missförstånd har vi försökt ställa våra 

frågor  till  respondenterna så  tydligt som möjligt. Vi har även skickat den  renskrivna 

intervjun till respektive respondent då vi ville ha deras medgivande till allt som skrivs 

i empirikapitlet. 

                                                      
27 Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2001 
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22..11..44  AAnnggrreeppppssssäätttt  

                                                     

Kritiker menar  att  ett  fullständigt  induktivt  angreppssätt,  vilket  innebär  att  vi  utan 

tidigare  kunskap  samlar  emirisk  data,  är  en  ”absurd”  tanke28. Motsatsen  till  detta 

angreppssätt  kallas  deduktion  och  innebär  istället  att  teorier  är  utgångspunkten  för 

studien. Dessa  teorier  testas  sedan mot verkligheten genom  empiriska prövningar29. 

Inget av dessa två ytterligheter speglar dock uppsatsens syfte som är att undersöka hur 

livsmedelsföretagen gör för att påverka konsumentens val för att på så sätt även belysa 

deras  möjligheter  att  påverka  konsumenterna  till  bättre  kostvanor  och  ett 

hälsosammare  leverne. Då vi har  fört en allmän dialog med respondenten som bland 

annat  behandlat  områden  som  hur  de  ser  på  påverkan  samt  konsumentens 

medvetenhet om kost och hälsa har vi  erhållit deras  syn på dessa områden utan att 

styra deras svar i en viss riktning. Här har vi alltså haft en mer induktiv prägel på vårt 

angreppssätt då vi sökt en så stor förståelse för helheten hos fenomenet som möjligt30. 

Vi har dock  även haft vissa  föreställningar om vad  som kan påverka  en konsument 

redan inför intervjuerna och har därför även ställt frågor för att få en uppfattning om 

hur respondenterna använder sig av dessa  faktorer samt hur effektiva de anses vara. 

Detta angreppssätt faller således mer inom ramarna för det deduktiva.  

 

Vissa av våra frågor har alltså präglats mer av ett deduktivt angreppssätt i och med att 

vi  redan  innan  intervjuerna  identifierat  ett  antal  sätt  att  nå  ut  till  och  påverka 

konsumenten. Vi har  också  fått bekräftat under våra  intervjuer  att dessa  faktorer  är 

något som används av företagen då detta ofta kom på tal redan under de mer allmänna 

frågorna. Vi  är  emellertid medvetna  om  att dessa  områden  förmodligen  har  fått  en 

större plats, både under  intervjuerna och  i uppsatsen, än de skulle ha  fått om vi  inte 

hade ställt  frågor kring detta. Vi anser dock  inte att detta ger en missvisande bild av 

företagens  arbete  då  vi  självklart  även  tagit  hänsyn  till  faktorer  som  vi  inte 

identifierade redan tidigare. 

 
28 Halvorsen, 1992 
29 May, 2001 
30 Halvorsen, 1992 
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Vi har under arbetets gång inte upptäckt några större motsättningar mellan företagens 

arbetssätt  och  befintliga  teorier.  Detta  måste  vi  anta  beror  på  vårt  induktiva 

angreppssätt då referensramen styrts av vårt empiriska material och således utvecklats 

utifrån den  information  respondenterna gett oss. Därför har  empirin och  teorin ofta 

använts för att bekräfta varandra snarare än att komma med förslag på helt nya sätt att 

påverka konsumenten. 

 

Vi  anser,  precis  som  kritiker  av  det  induktiva  angreppssättet31,  att  det  skulle  vara 

omöjligt  att  samla  empirisk  information  helt  förutsättningslöst  och  utan  tidigare 

kunskap. Dels  för att det  insamlade materialet  skulle kunna bli hur omfattande  som 

helst, dels för att vi redan inför intervjuerna faktiskt har en viss kunskap i form av vår 

förförståelse. Vi har också den uppfattningen att vi kan ställa mer relevanta frågor och 

även  på  ett  bättre  sätt  förstå  respondenternas  svar  om  vi  redan  i  detta  stadium  av 

undersökningen har en viss förståelse för hur en konsument fungerar. För att få denna 

grundläggande  förståelse  läste  vi  översiktligt  in  oss  på  teorier  som  behandlar 

konsumentbeteende.  Vi  har  på  detta  sätt  erhållit  ett  väl  definierat  område  för 

undersökningen. 

 

Vi har även försökt spegla denna kunskapssyn i uppsatsens upplägg. Vi vill redan i ett 

tidigt skede presentera teorier kring konsumentbeteende för att de ska kunna fungera 

som  samma  grund  till  förståelse  för  läsaren  som  den  gjort  för  oss.  Vi  presenterar 

därefter det empiriska materialet följt av ett kapitel med teorier kring de, av företagen 

upplevda, sätt att påverka en konsument. 

22..11..55  MMeettooddvvaall  

                                                     

För  att  kunna  besvara  uppsatsens  frågeställning  har  vi  använt  oss  av  en  kvalitativ 

metod. Jacobsen menar att en kvalitativ och kvantitativ  inte skiljer sig så mycket från 

varandra; det är två sätt att samla information, men passar olika bra beroende på vad 

 
31 Halvorsen, 1992 
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som ska undersökas32. Vi anser att den kvalitativa metoden är den metod som är mest 

lämplig  för denna uppsats syfte. Då vi vill undersöka hur  livsmedelsföretag anser att 

de  kan  påverka  konsumenten  söker  vi  kvalitativa  svar  formulerade  i  ord,  inte 

kvantitativa data  i  form  av  siffror,  eftersom ord och beskrivningar ger oss  en bättre 

förståelse för detta fenomen. 

 

För  att  få  dessa  svar  har  vi  använt  oss  av  vad  Jacobsen  kallar  öppna  individuella 

intervjuer. Den passar bra vid denna undersökning  eftersom  antalet  respondenter  är 

relativt  litet  och  vi  har  därför möjlighet  att  verkligen  sätta  oss  in  i  hur  respektive 

respondent upplever att de kan påverka konsumenten.33  

 

De frågor som ställts under intervjuerna har inte haft fasta svarsalternativ. Vi har också 

till  stor  del  använt  oss  av  stolpar  istället  för  formulerade  frågor.  Att  lägga  upp 

intervjun på detta sätt har gjort att vi haft möjlighet att föra ett samtal med respektive 

respondent och att de således haft möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar i den 

mån  det  behövts34.  Detta  kan  dock,  enligt  Bryman,  innebära  att  den  intervjuade 

eventuellt avviker något från  just det ämnet som behandlas i den delen av intervjun35 

och  så  har  även  skett  ibland.  Eftersom  vår  avsikt  var  att  undersöka  respondentens 

åsikter och tankar om ämnet ser vi detta som positivt. Vi har på detta sätt fått ta del av 

så många  aspekter  som möjligt  eftersom  vi  strävat  efter  att  tillåta  respondenten  att 

även komma in på ämnen som kan anses ligga utanför det tänkta området. De gånger 

respondenten avvikit allt för mycket från ämnet har vi dock försökt styra in denne på 

”rätt” spår igen.  

 

Jacobsen  illustrerar  graden  av  öppenhet  i  struktureringen  av  en  intervju  genom  att 

använda sig av följande figur: 

 
32 Jacobsen, 2002 
33 Jacobsen, 2002 
34 May, 2001 
35 Bryman, 1997 
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Helt sluten          Helt öppen 

 

 

 

 

 

Frågor med 
fasta svars-
alternativ i 

fast 
ordningsföljd 

Frågor i fast 
ordningsföljd 

med inslag 
av öppna 

svar 

Intervjuguide 
m. tema, fast 
ordningsföljd 

och en del 
fasta svars-
alternativ 

Intervjuguide 
m. tema, fast 
ordningsföljd 

och enbart 
öppna svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd

Figur 4.1 – Grader av strukturering av en intervju36

Ska vi placera  in den  intervjuform vi valt att använda oss av  skulle den befinna  sig 

relativt långt till höger på skalan och kan bäst beskrivas som en intervjuguide med ett 

tema och öppna svar, markerad med bred ram i figuren. Det som skiljer våra intervjuer 

från  denna  beskrivning  är  att  våra  frågor  inte  haft  en  fast  ordningsföljd.  Då  våra 

intervjuer  tagit  form  av  ett  samtal  har  också  frågor  ställts  som  en  naturlig  del  av 

konversationen. 

22..22  PPrraakkttiisskk  mmeettoodd  

22..22..11  UUrrvvaall  aavv  pprriimmäärrddaattaa  

                                                     

Vi  anser  att  det  inte  finns  ett  specifikt  företag  som  skulle  kunna  representera  alla 

företag inom livsmedelsbranschen. Därför har de företag som deltar i intervjuerna valts 

ut  subjektivt  av  författarna  utifrån  ett  antal  urvalskriterier  som  syftar  till  att  ge  en 

bredd  i  undersökningsmaterialet.  Dessa  är  att  de  först  och  främst  verkar  inom 

livsmedelsbranschen.  

 

Vi har där valt att utföra intervjuer med både tillverkare av livsmedel samt butiker som 

säljer dessa och kriterierna de ska uppfylla skiljer sig lite mellan typ av aktör. 

 

Leverantörerna  ska  erbjuda  ett  hälsosamt  alternativ  i  sitt  sortiment  samt  uppvisa  ett 

ansvarsfullt  handlande  gentemot  kunden.  Det  senare  kriteriet  anser  vi  dock  oftast 
 

36 Jacobsen, 2002 
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uppfylls  genom  de  hälsosamma  produkter  som  de  erbjuder.  De  tre 

livsmedelsproducenterna  har  vidare  valts  utifrån  att  de  tillverkar  produkter  som 

representerar  tre  olika  sätt  att  göra  våra  livsmedel  nyttigare.  Scan  tillverkar  främst 

produkter med  lägre  fetthalt,  Fazer  Bageri  produkter med  högre  fiberinnehåll  och 

Procordia Food  satsar  till  största del på att minska  sockerinnehållet  i  sina produkter 

och på så sätt underlätta för konsumenterna att göra hälsosammare val.  

 

Valet av livsmedelsbutiker baserades på att även de ska arbeta aktivt med frågor som rör 

mat och hälsa. Vid en jämförelse av de tre största livsmedelblocken i Sverige fann vi att 

ICA var de som uppfyllde det kravet på bästa sätt. För att erhålla så nyanserade svar 

som möjligt besökte vi tre butiker av olika storlek och profil (läs mer om dessa i kapitel 

4.4). Valet föll då på butiker med geografisk närhet; ICA Nära Strömmen i Norrköping, 

ICA Kvantum Signalen i Linköping samt Maxi ICA Stormarknad i Norrköping. Vi har 

även valt att  ta kontakt med en dietist som arbetar vid  ICA centralt  för att  få  insikt  i 

hur de arbetar med dessa frågor. 

22..22..22  IInntteerrvvjjuutteekknniikk  

                                                     

Den form av intervju vi valt att genomföra med respektive respondent är, som nämnt 

tidigare,  vad  Jacobsen  kallar  ”öppna  individuella  intervjuer”.  Denna  intervjuform 

lämpar sig bäst när relativt få personer tillfrågas om hur den enskilda individen ser på 

och tolkar ett visst fenomen.37 Vi har då dels ställt relativt öppna frågor kring upplevd 

förändring och hur de arbetar för att nå ut till kunden, dels mer ingående frågor kring 

vissa ämnen. Det bör noteras att frågorna  i bilaga 1 endast fungerat som ett underlag 

och checklista för oss. De har aldrig visats för respondenten och  inte ställt ordagrant. 

Vi har heller  inte följt en förutbestämd ordningsföljd under  intervjuerna, utan strävat 

efter att få till stånd ett naturligt samtal. 

 

Våra  intervjuer har genomförts både via möte och via  telefon och båda  förfarandena 

innebär både  för‐  och nackdelar. Det  som  anses  som mest positivt med  en  personlig 

 
37 Jacobsen, 2002 
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intervju är att det är lättare att skapa ett öppet och förtroligt samtal. Något som istället 

kan  anses  som  negativt  med  denna  form  av  intervju  är  den  så  kallade 

intervjuareffekten. Detta  innebär att respondenten kan ge svar som kanske  inte alltid 

stämmer  överens  med  verkligheten  på  grund  av  att  denne  antingen  känner  sig 

hämmad  av  den  intervjuande,  alternativt  vill  ge  svar  som  är  tillfredsställande  för 

densamme.  För  att  undvika  denna  effekt  kan  vi  istället  använda  oss  av  en 

telefonintervju  som  kan  kännas  som  ett mer  anonymt  sätt  att  lämna  ut  information. 

Dock är även denna  intervjuform behäftad med nackdelar.  I och med att det är  just 

anonymt,  som  nämnts  tidigare,  föreligger  en  större  risk  för  att  respondenten  inte 

lämnar  korrekt  information.  Vid  en  telefonintervju  förlorar  även  den  intervjuande 

möjligheten att läsa av respondentens kroppsspråk.38

 

Vi har valt att utföra personliga  intervjuer  i så stor utsträckning som detta är möjligt. 

Men, som Jacobsen menar, kan det ofta vara kostsamt att genomföra intervjuer ansikte 

mot ansikte eftersom det ofta  innebär att någon av parterna måste  förflytta sig39. Av 

denna  anledning har vi också valt  att genomföra  intervjun med Procordia Food per 

telefon  eftersom  deras  huvudkontor  är  beläget  i  Eslöv,  Skåne. Även  samtalen med 

huvudkontoret på ICA genomfördes per telefon på grund av att ”väntetiden” för att få 

ett besök där uppgick till minst två månader. Detta har dock  inte varit en  intervju på 

samma sätt som med övriga  företag utan mest  fungerat som en  inspirationskälla och 

ett stöd i vårt arbete. Övriga intervjuer har utförts genom personliga besök. 

 

Under samtliga intervjuer har vi använt en MP3‐spelare för inspelning eftersom det är 

allt  för  svårt  att  hinna  anteckna  vad  som  sägs  under  samtalets  gång.  Denna 

användning har både  för‐ och nackdelar, vilka kan  sammanställas  enligt  tabellen på 

nästa sida.  

                                                      
38 Jacobsen, 2002 
39 Jacobsen, 2002 
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FFöörrddeellaarr   NNaacckkddeellaarr  

 Möjlighet  att  återge  exakta 

meningar eller citat 

 Tillåter ögonkontakt 

 Minskar  behovet  av 

anteckningar 

 Skapar ett naturligt samtal 

 Kan hämma respondenten 

 Tekniska problem kan uppstå 

 

 

Tabell 2.1 – Egen bearbetning av Jacobsens teorier kring inspelning av intervjuer40

Den inspelningsbara MP3‐spelare som använts under intervjuerna rymmer upp till 18 

timmars  inspelningstid  och  vi  har  alltid  sett  till  att  ha minst  5  av dessa  timmar  till 

förfogande inför varje intervju. Denna MP3‐spelares storlek är också något vi ser som 

positivt.  I och med att den är betydligt mindre än en vanlig bandspelare anser vi att 

den  ser mindre  ”skräckinjagande” ut och  respondenten bör  således  förhoppningsvis 

känna sig mer bekväm. Vi har heller  inte märkt av att någon av respondenterna känt 

sig hämmad på grund  av detta. Andra  tekniska problem har vi undvikit genom  ett 

antal provinspelningar för att vara säkra på funktionerna samt förberett oss inför varje 

intervju med  ett nytt batteri.  Jacobsen påpekar  även vikten  av  att  föra  anteckningar 

trots  inspelning,  dessa  anses  kunna  fungera  som  en  sorts  innehållsförteckning  över 

intervjun och även för att ge extra vikt till något som sagts41, så har även skett under 

våra intervjuer.  

 

Det  inspelade materialet  från  samtliga  intervjuer  har  därefter  transkriberats  för  att 

sedan bearbetas till de empiriska beskrivningar som återfinns i kapitel 4. Allt material i 

det kapitlet kommer från dessa intervjuer om inte annat anges. 

                                                      
40 Jacobsen, 2002 
41 Jacobsen, 2002 
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22..22..33  IInntteerrvvjjuubbeesskkrriivvnniinngg  

Nedan  följer  en  kort  beskrivning  av  respondenterna på  respektive  företag  samt hur 

själva  intervjuerna genomförts. Detta  för att ge  läsaren en  förståelse  för hur  intervjun 

genomförts och således hur detta kan ha påverkat vår tolkning av informationen.  

 Scan Foods 

Intervjun med ägde rum i Scan Foods lokaler i närheten av Globen i Stockholm 

den  29  november  2005.  Vår  kontaktperson  Peter  Svensson  arbetar  som 

produktchef  och har varit  anställd  inom  företaget  i  ett  och  ett halvt  år. Hela 

samtalet  flöt mycket  naturligt  och många  intressanta  frågor  diskuterades. Vi 

upplevde honom väl insatt i ämnet och gav klara och innehållsrika svar på de 

frågor vi ställde.  

 Fazer Bageri 

På  förmiddagen den 7 december 2005 skedde vår  intervju med marknadschef 

Annika Westby i företagets lokaler i Solna, Stockholm. Där diskuterades en hel 

del frågor kring företagets hälsosamma produkter. De frågor som ställde hade 

en  lite  annan  karaktär  än  de  som  ställdes  till  respondenterna  vid  Scan  och 

Procordia Food då Fazer Bageri endast tillverkar produkter som är hälsosamma 

och dessutom gjort detta sedan lång tid tillbaka.  

 Procordia Food 

På grund av  företagets  lokalisering, Eslöv  i Skåne, skedde denna  intervju per 

telefon  och  för  att ha möjlighet  att  spela  in  även detta  samtal utnyttjades  en 

högtalartelefon.  Intervjun med  företagets  informationsdirektör Helena Giertz 

var  till en början  inbokad kl. 9.00 den 6 december 2005, men ställdes  in  i sista 

stund  av vår  respondent. Vi bokade då  en ny  tid och den  13 december  2005 

genomfördes  intervjun. Samtalet blev  relativt kort  i  jämförelse med de  andra 

intervjuerna, men gav oss ändå intressant och relevant information. 

 ICA 

Inför  och  under  uppsatsens  gång  har  vi  haft  telefonkontakt  med  Christina 

Karlsson som arbetar som dietist på ICA. Hennes arbetsuppgifter består bland 

annat av att hjälpa ICA‐butikerna runt om i landet att förmedla ett budskap om 
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kostens  inverkan  på  hälsan  till  konsumenten.  Karlsson  har  gett  oss mycket 

värdefull  information och  synpunkter på det  ämne vi valt  att undersöka och 

ibland även öppnat våra ögon för andra perspektiv på olika fenomen. 

 Maxi ICA Stormarknad, Norrköping 

Torsdag eftermiddag den 1 december 2005  träffade vi vår respondent på  ICA 

Maxi; Niklas Andersson, butikschef. Andersson har varit anställd vid butiken 

och där haft ett antal olika arbetsuppgifter sedan den startades för 11 år sedan. 

Sex  av  de  åren  har  han  haft  sin  nuvarande  befattning.  Anderssons 

arbetsuppgifter kräver att han har övergripande kunskap om det mesta  inom 

butiken och det visade han även under samtalet då han gav oss svar på våra 

frågor på  ett  tillfredsställande  sätt. Vi upplevde honom väldigt hjälpsam och 

tillmötesgående, då han även visade oss runt i butiken. 

 ICA Kvantum Signalen, Linköping 

Vid vårt första telefonsamtal till butiken blev vi hänvisade oss till någon av två 

personer  som  skulle ha  stor  kunskap  inom det  ämne  vi  intresserade  oss  för. 

Efter  många  försök  fick  vi  slutligen  kontakt  med  Kent  Larsson, 

kolonialansvarig på  ICA Signalen och bokade då  in ett möte den 8 december 

2005. Larsson visade stort intresse för frågorna och visade oss dessutom gärna 

runt bland hyllorna i butiken i slutet av intervjun. 

 ICA Nära Strömmen, Norrköping 

Intervjun med Tomas Lindström, butikschef på  ICA  Strömmen  ägde  rum på 

förmiddagen den 1 december 2005. I jämförelse med andra intervjuer var tiden 

för denna relativt kort, men vi upplevde ändå att vi  fick svar på det frågor vi 

ställde. Ofta ganska korta svar, men ändå informativa. Lindström upplevdes av 

oss som väldigt mån om sina konsumenters hälsa och även om denna  fråga  i 

allmänhet. Även Lindström visade oss runt lite i butiken för att vidare förklara 

kring skyltning och vissa varor. 



 

METOD 
 

22..22..44  UUttvväärrddeerriinngg  aavv  iinntteerrvvjjuueerr  

De  intervjuer  som  genomförts  har  alla  känts  väldigt  givande  och  intressanta.  Vi 

upplever också att de respondenter vi talade med hade stor kunskap kring det område 

vi var intresserade av. Således fick vi även relevanta svar.  

 

Valet  av  lokal  för genomförandet  av  intervjuerna var varierande beroende på vilket 

företag  eller  butik  vi  besökte.  Intervjuerna med  Scan  och  Fazer Bageri  kändes  båda 

väldigt väl planerade från respondentens sida då enskilda rum bokats för att vi skulle 

kunna samtala utan yttre påverkan och störningar.  Intervjuerna med respondenterna 

från butikerna såg av naturliga skäl annorlunda ut. Platsen för intervjuerna bestod av 

fikarum alternativt kontor  i  lagermiljö, vi blev dock  inte avbrutna på något sätt som 

skulle ha kunnat påverka intervjuernas resultat någon gång.  

 

Intervjun med vår respondent på Procordia Food genomfördes, som nämnts ovan, per 

telefon. På grund av avståndet kunde vi heller  inte  lösa det på annat sätt. I efterhand 

kan vi dock önska att även denna  intervju  skett genom ett personligt möte då detta 

förmodligen skulle ha gett oss en bättre kontakt. 

 

De  löpande samtal vi haft med en dietist på ICA har gett oss mycket vägledning och 

värdefulla  tips.  Vi  anser  därför  att  dessa  samtal  har  bidragit  mycket  till  att  höja 

kvaliteten på denna uppsats. 

22..33  MMeettooddkkrriittiikk    

Detta stycke syftar till att visa vilka konsekvenser våra metodval kan ha medfört. Såväl 

de källor  informationen kommer  från som sättet vi samlat  in densamma på påverkar 

det  resultat  som  erhållits  i uppsatsen. Genom  att  visa  vår medvetenhet  kring dessa 

konsekvenser vill vi höja uppsatsens tillförlitlighet. 
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22..33..11  KKäällllkkrriittiikk  

För att uppnå ett tillförlitligt resultat är det viktigt att vi kritiskt granskar våra källor42. 

Våra källor  i  form  av  respondenter har behandlats  redan  tidigare  i  avsnitt  2.2.3 och 

2.2.4 som beskriver både själva intervjuerna och våra utvärderingar av dem. Vi vill här 

presentera våra tankar kring hur de teorier vi tagit del av kan ha påverkat vårt resultat. 

 

Om ämnet konsumentbeteende finns stora mängder litteratur att läsa. Vi har försökt ta 

del  av  så mycket  som möjligt, men mycket  litteratur  hänvisar  också  till  exempelvis 

Kotler och då har vi valt att använda denna källa. 

 

För  att  hitta  information  kring  bland  annat  hur  varornas  placering  i  hyllorna  och 

produkternas  förpackningar påverkar konsumentens val har valt att använda oss av 

artiklar som visar  tidigare  forskning kring dessa ämnen. Den  forskning vi  fann  inom 

detta  ämne  var  relativt  ålderstigen,  det mesta  härstammade  från  60‐  och  70‐tal.  Ett 

telefonsamtal med Christina Karlsson på ICA stödde också våra teorier om att väldigt 

lite  forskning  var  utförd  inom  detta  område  under  senare  år.  Detta  kan  således 

innebära att den information som finns kring detta område kan vara ålderdomlig och 

därför misstämma med dagens verklighet. Karlsson bekräftade dock att många butiker 

fortfarande använder sig av dessa teorier för att optimera försäljningen. Det faktum att 

både vi  och  respondenterna  använder  samma  information  anser vi  vara positivt  för 

både vår kommunikation med företagen och uppsatsens innehåll. 

22..33..22  VVaalliiddiitteett  

                                                     

Validitet, eller giltighet, handlar om att kritiskt granska den  information som samlats 

in. Vi kan göra skillnad mellan yttre och  inre validitet. Den  inre  innebär att vi  frågar 

oss  om  vi  verkligen  fått  tag  på  den  information  vi  ville  ha.  Den  yttre  validiteten 

handlar istället om huruvida dessa resultat kan överföras till andra sammanhang.43

 

 
42 Eriksson & Weiderheim‐Paul, 2001 
43 Jacobsen, 2002 
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För  att  pröva  den  inre  validiteten  kan  vi  kontrollera  vår  undersökning  och  våra 

slutsatser gentemot andra samt att själva kritiskt granska våra resultat44. Vi har strävat 

efter att uppnå en  så hög  inre validitet  som möjligt genom att bland annat  låta våra 

respondenter  läsa  igenom vår  färdiga  sammanställning  från  respektive  intervju  som 

presenteras  i  empirikapitlet.  På  detta  sätt  har  vi  förvissat  oss  om  att  vi  tolkat 

respondenten på rätt sätt, men Jacobsen menar att vi även måste ställa vår information 

i  relation  till andra  sakkunniga  samt annan  teori och empiri  för att ytterligare pröva 

denna  giltighet45.  Vi  anser  att  den  insamlade  informationen  kan  anses  ha  en  hög 

giltighet i och med att flera av våra respondenter under samtalets gång många gånger 

bekräftat vad andra respondenter sagt i tidigare intervjuer. Att sedan både handledare 

och  seminariegruppmedlemmar  löpande kritiskt granskat uppsatsens  innehåll bidrar 

vidare  till att denna giltighet  stärks. Ytterligare ett  steg mot att uppnå en hög  intern 

validitet  handlar  om  att  kritiskt  granska  den  information  vi  fått  från  våra  källor46. 

Därför anser vi att det är viktigast att vi vänder oss till rätt människor med de frågor vi 

vill ställa för att på så sätt erhålla så bra information som möjligt. I våra försök att nå 

rätt person på respektive företag har vi varit noga med att förklara vilka frågor vi vill 

ha svar på för att på så sätt bli hänvisade, och inte bett att få tala med en viss person 

eller någon med viss befattning. Vi har också upplevt att de vi haft kontakt med haft 

stor kunskap om de områden vi intresserat oss för. Undantaget är då Procordia Food, 

då vår respondent inte arbetade med vare sig produktutveckling eller marknadsföring. 

Av denna anledning kan vi också ha missat viktiga nyanser  som någon  som arbetar 

närmare det fenomen vi ville undersöka kunde ha gett oss. Vi upplevde dock inte att 

denna respondent på något sätt hade dålig kunskap kring de frågor vi ställde, endast 

att svaren kan ha vinklats på ett annat sätt.  

 

Eftersom  vi  valt  att  endast  återge  hur  respondenterna  själva  gör  för  att  påverka 

konsumenterna är detta inget som är generellt för alla inom branschen och det är heller 

                                                      
44 Jacobsen, 2002 
45 Jacobsen, 2002 
46 Jacobsen, 2002 
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inte  vår mening. Vi  vill  istället  undersöka  på  vilket  sätt  ett  antal  livsmedelsföretag 

anser att de kan påverka konsumenten. 

 

Den yttre validiteten handlar alltså istället om uppsatsens förankring i en vidare ram, 

det vill säga om den möjligheten våra slutsatser har att nå generaliserbarhet47. Enligt 

vissa  forskare  som  exempelvis  Halvorsen  ska  dock  kvalitativa  undersökningar  i 

huvudsak  exemplifiera48  och  även  Svenning  menar  att  det  främst  är  kvantitativa 

uppsatser  som  kan  generalisera49.  Avsikten  med  denna  uppsats  är  dock  inte  att 

generalisera i den meningen att de slutsatser som presenteras i uppsatsen gäller för alla 

företag50. Avsikten är  istället att visa på hur  just dessa företag arbetar för att påverka 

konsumenterna.  Vi  måste  även  ställa  oss  kritiska  till  det  urval  vi  gjort  gällande 

fallföretag.  Risken  med  ett  selektivt  urval  som  använts  vid  denna  uppsats  är  att 

fördelningen av  respondenter  inte  representerar verkligheten på ett korrekt sätt.51 Vi 

har emellertid  försökt göra vårt urval  så varierande  som möjligt efter de kriterier vi 

tidigare  beskrivit  i  stycke  2.2.1 Urval  av  primärdata. Vi  ville  genom  det  urvalet  få 

information från livsmedelstillverkare av varierande produkter och butiker med olika 

profiler och således storlek. 

22..33..33  RReelliiaabbiilliitteett  

                                                     

Reliabilitet  innebär  att  resultaten  ska  vara  tillförlitliga,  att  vi  kan  lita  på  den 

information  som  samlats  in.  Hur  själva  undersökningen  är  upplagd  kan  påverka 

respondenten  och  således  även  uppsatsens  tillförlitlighet. Det  finns många  faktorer 

som har med upplägget att göra som kan påverka våra resultat. Några sådana faktorer 

beskrivs vidare nedan. 

 

 
47 Svenning, 2003 
48 Halvorsen, 1992 
49 Svenning, 2003 
50 Jacobsen, 2002 
51 Jacobsen, 2002 



 

METOD 
 

Den  så  kallade  intervjuareffekten  har  diskuterats  redan  tidigare  i  kapitel  2.2.2 

Intervjuteknik. Detta är också en effekt vi aldrig själva kan påverka och kontrollera.52 

Vi  anser  även  att  det  inte  bara  är  respondenten  som  blir  påverkad  av  oss  som 

intervjuare. Även vi blir påverkade av våra respondenter. En väldigt social och öppen 

person  får  även oss  att  agera på  ett  annorlunda  sätt  än  en  respondent  som upplevs 

väldigt stressad. Den miljö där intervjun äger rum kan också påverka hur respondenten 

agerar53. Alla våra intervjuer har skett i respondentens egna lokaler, vissa till och med i 

lunchrummet. Alltså i lokaler där varje respondent kan känna sig hemtam och bekväm. 

Alla  intervjuer  har  dessutom  varit  planerade.  Detta  har  dock  inte  inneburit  att 

respondenterna på  förhand haft möjlighet  att  tänka över hur de vill presentera  sina 

svar. Vi  har  endast  översiktligt  beskrivit det  ämne  vi  ämnar undersöka.  I de  fall  vi 

önskade översiktliga försäljningssiffror har respondenten meddelats om detta i förväg 

för  att kunna ge  oss denna  information. De  svar  som  erhållits  från dessa källor har 

känts väldigt ärliga och den enda information vi inte har fått ta del av är, av naturliga 

orsaker, sådant som gäller producenternas prissättning. Men detta är heller inget som 

påverkat våra slutsatser på något sätt. 

 

 

                                                      
52 Jacobsen, 2002 
53 Jacobsen, 2002 
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33..  HHUURR  BBEETTEERR  SSIIGG  KKOONNSSUUMMEENNTTEENN??  

 

Detta avsnitt behandlar grundläggande teorier kring motivation och engagemang samt 

consumer behavior – konsumentbeteende. Vi kommer att ta upp faktorer som kan påverka 

en konsuments köpebeslut samt vilka som har ett intresse av att göra detta. Syftet med detta 

teoriavsnitt är att det ska fungera som en fastare grund att stå på för läsaren, precis som det 

fungerade för oss inför de utförda intervjuerna. 

33..11  AAtttt  fföörrssttåå  kkoonnssuummeenntteenn    

                                                     

Tidigare kunde säljare förstå kundernas köpbeteende genom deras dagliga försäljning 

till dem. Eftersom både marknaden och företagen har vuxit i storlek är det idag svårare 

att  tyda  konsumenternas  beteende  på  grund  av  att  de  ofta  har  mist  den  direkta 

kontakten  med  kunden.  Därför  måste  marknadsförarna  idag  använda  sig  av 

konsumentundersökningar för att få den information de söker. Idag spenderas det bara 

mer och mer pengar för att studera konsumenterna för att kunna lära sig mer om deras 

beteende. Vem köper? Hur köper de? När köper de? Var köper de? Varför köper de? 

Kotler menar på att de  företag som vet hur konsumenterna kommer att agera har en 

stor fördel gentemot sina konkurrenter.54  

 

Shiffman & Kanuk menar på att behov är någonting individer föds med och därför bör 

marknadsförare  klassificera  konsumenterna  efter  deras  personliga  karaktär. 

Konsumentens  köpbeteende  samt  hur  och  när  de  konsumerar  är  förknippat  med 

personliga  faktorer. Konsumenternas behov ändras  samtidigt  som deras erfarenheter 

ökar.  Marknadsförare  är  därför  idag  intresserade  av  att  se  hur  personligheten 

reflekterar köpbeteendet. Denna kunskap skulle ge marknadsförarna bättre  förståelse 

 
54 Kotler, 1999 
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för konsumenterna och därmed kan de lättare segmentera och hitta rätt målgrupp att 

vända sig mot.55

33..22  MMoottiivvaattiioonn  

                                                     

Motivation är, enligt Shiffman & Kanuk, det som driver en individ till handling56 och 

kan  även  ses  som  en  av  de  faktorer  som  leder  en  individ  till  ett  köp.  Vad  som 

ytterligare krävs  är  att  individen  ska ha möjlighet  att köpa produkten, denne  ska ha 

möjlighet att ta sig till butiken och även veta hur produkten ser ut. Nästa faktor som är 

nödvändigt  är  att  konsumenten  ska  ha  tillfälle  att  köpa  produkten,  det  vill  säga  att 

produkten faktiskt säljs i en butik i närheten. Men att bara kunna ta sig till butiken som 

säljer produkten räcker  inte  för att  få  till stånd ett köp. Det krävs även motivation, ett 

skäl till att köpa produkten.57  

 

Det  finns många  teorier kring varför motivation uppstår. Sigmund Freud hävdar  till 

exempel  att vår undermedvetna motivation  som  styr oss kan kopplas  samman med 

sexuella behov. Han identifierar tre olika roller hos varje person; en som gör allt för att 

få  ett  behov  tillfredsställt  så  fort  som möjligt,  en  som  tar  hänsyn  till  alla moraliska 

aspekter  och  lagar  i  samhället  och  slutligen  en  roll  som  fungerar  som  en  domare 

mellan de andra  två  för att  tillfredsställa behovet utan att vare  sig känna skuld eller 

skam.  Freuds  teorier  kan  ses  som  väldigt  extrema, men  de  har  ändå  bidragit med 

mycket  till befintliga marknadsföringsmetoder genom  sin  fokus på  symbolik. Det är 

även  vidareutvecklingar  av  dessa  teorier  som  anser  sig  kunna  förklara  kända 

beteenden, som att exempelvis köpa en  snygg  sportbil  för att kompensera  för annat, 

som ett bristande självförtroende.58

 

 
55 Shiffman och Kanuk, 2000 
56 Shiffman & Kanuk, 2000  
57 Statt, 1997 
58 Dubois, 2000 

  27



 

HUR BETER SIG KONSUMENTEN? 
 

 28

Men  en  av  de mest  accepterade  anledningar  till motivation  är  att  våra  behov  kan 

tillfredsställas. Dubois skiljer på ärvda och  inlärda behov59, medan Statt anser att våra 

behov antingen kan ses som primära, mat och dryck, eller sekundära, kärlek och makt60. 

Men oavsett benämningen handlar det om samma behov. Vi föds med, eller ärver ett 

behov av mat och dryck och lär oss under livets gång att kärlek får oss att må bra. 

 

Andra  försöker  istället  lista  de  viktigaste motivationsfaktorerna  för  en  individ.  En 

sådan presentation av våra behov har Henry Murray gett oss. Denna lista innehåller 28 

behov som exempelvis behov av uppmärksamhet, att dominera och att ge utlopp  för 

sin  aggression.61 Både denna,  såväl  som den  kanske mest  kända  klassificeringen  av 

våra  behov  utförd  av  Abraham Maslow62  visar  både  våra  ärvda  och  inlärda,  eller 

primära och sekundära behov. 

33..22..11  MMaassllooww’’ss  bbeehhoovvssttrraappppaa  

                                                     

Modellen  nedan  bygger  på det  antagandet  från Maslow  om  att  varje människa  har 

vissa  behov  som  kan  ordnas  hierarkiskt  beroende  på  hur  ”viktigt”  det  är63.  Dessa 

behov illustreras ofta i form av en pyramid, men vi anser att formen av en trappa på ett 

bättre sätt illustrerar hur varje individ först och främst försöker se till att tillfredsställa 

det mest  grundläggande  behovet. När  detta  behov  sedan  är  tillfredsställt  finns  inte 

längre något  intresse av det,  i alla  fall  för en stund, och denne kan då  ta nästa steg  i 

trappan  och  uppfylla  det  näst mest  grundläggande  behovet  och  så  vidare.64  Ingen 

individ kommer emellertid någonsin att sakna motivation på grund av att de nått det 

översta  trappsteget. Maslow menar nämligen att  ju mer  en  individ uppnår  i  sitt  liv, 

desto högre strävar denne.65

 
59 Dubois, 2000 
60 Statt, 1997 
61 Dubois, 2000 
62 Foxall & Goldsmith, 1994 
63 Dubois, 2000 
64 Foxall & Goldsmith, 1994 
65 Statt, 1997 
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Figur 3.1 ‐ Behostrappa66

Marknadsförare har funnit denna klassificering väldigt användbar de den bidrar till en 

ökad förståelse för konsumenters motivation, i alla fall för konsumenter i västvärlden. 

Det är viktigt att vara medveten om att en produkt kan tillfredsställa flera av de behov 

som  visas  i modellen  ovan.67 En  korv med  en  lägre  fetthalt  tillfredsställer  inte  bara 

fysiska behov som hunger, utan kan även vara ett medel för individen att gå ner i vikt 

och på så sätt ge en känsla av att uppnå en större acceptans och uppskattning. 

33..33  EEnnggaaggeemmaanngg  

                                                     

Något som är nära sammankopplat med motivation är engagemang. Medan motivation 

beskriver  hur  en  individ  handlar  utifrån  sina  behov,  beskriver  engagemanget 

relationen mellan konsumenten och en specifik produktkategori.68

 

Denna  relation  är väldigt  olika mellan  olika  individer  och produkter. Modeller  som 

skapats menar dock att då ett köp genomförs går konsumenten genom  fyra steg som 

beskriver  köpprocessen.  Det  första  steget  i  denna  process  innebär  att  individen 

 

Behov av uppskattning 

Fysiska behov 

Trygghetsbehov

Behov av närhet och tillhörighet

Behov  av  själv‐

förverkligande

66 Egen bearbetning av Maslow’s behovstrappa utifrån Dubois, 2000 
67 Statt, 1997 
68 Dubois, 2000 
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utvecklar ett medvetande om ett behov. Ett behov som exempelvis kan vara en önskan 

om  att  leva  sundare.  Av  den  anledningen  söker  denne  en  produkt  som  kan 

tillfredsställa detta behov genom att samla information från tidningar som specialiserar 

sig på hälsa och fastnar där för mer fettsnåla livsmedel.  

 

 

Behov 

Infor‐

mations‐

sökning

 

Köp 

 

Efterköps‐

beteende 

 

Figur 3.2 ‐ Köpprocessen69

När en produkt med önskvärda attribut hittats; en  inte allt  för dyr  fettsnål korv med 

bekräftat  god  smak,  genomför  konsumenten  köpet.70  När  köpet  väl  är  genomfört 

används produkten utan  större  eftertanke  av många konsumenter, då upphör också 

engagemanget för den specifika produkten för många. Men ett köp av vissa produkter 

innebär ett fortsatt intresse även efter köpet.71 Det är dock viktigt att ta hänsyn till detta 

sista steg i processen. Oavsett om engagemanget avtar eller inte är det vid detta tillfälle 

som konsumenten skapar sig en positiv eller negativ uppfattning om produkten eller 

varumärket  och  således  också  det  som  avgör  om  ett  eventuellt  återköp  kommer  att 

göras.72  Var  korven  så  god  som  testerna  visade  kommer  förmodligen  denne  köpa 

samma korv ytterligare  en gång. Men  om den  inte  alls motsvarade  förväntningarna 

kommer förmodligen konsumenten istället utveckla en negativ attityd till produkten. 

 

Konsumenten  anses  följaktligen  själv  söka  information  för  att  komma  fram  till  en 

lösning på sitt problem och därefter även kunna hantera dessa mängder  information. 
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69 Egen bearbetning 
70 Foxall & Goldsmith, 1994 
71 Sheth et al, 1999 
72 Foxall & Goldsmith, 1994 
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Detta  ska  sedan bearbetas  till  attityder  som  avgör vilket märke  eller vilken produkt 

som  ska  lösa  problemet,  med  andra  ord  tillfredsställa  behovet.  Vissa  individer 

uppvisar också detta beteende och engagemang vid ett köp, men långt ifrån alla agerar 

så  rationellt.  Det  är  också  många  gånger  situationen  som  avgör  hur  engagerad 

konsumenten  är  i  köpprocessen.73  Beroende  på  hur  riskfyllt  köpet  anses  vara  av 

konsumenten söks mer eller mindre information och köpet tar också olika lång tid att 

slutföra. Risk handlar dock  inte bara om kostnaden  för produkten, konsumenten kan 

även uppleva en risk som  innebär att produkten  inte uppskattas av referensgruppen. 

Andra risker kan vara att produkten inte lever upp till förväntningarna och att den inte 

speglar  konsumenten,  alternativt  att  substitutprodukter  som  gör  produkten mindre 

värd  snabbt kommer ut på marknaden.74 Produkter  till  ett  relativt  lågt pris,  som  till 

exempel  livsmedel kan  således också kräva mycket  informationssökning. Främst om 

konsumenten  söker  produkter  med  speciella  egenskaper,  som  miljövänliga  eller 

hälsosamma livsmedel som ska spegla konsumentens livsstil.  

33..44  VVaadd  äärr  kkoonnssuummeennttbbeetteeeennddee  oocchh  hhuurr  ppååvveerrkkaass  ddeett??  

                                                     

Konsumentbeteende är, enligt Sandell, enskilda individers beteende som konsumenter, 

hur och varför de agerar som de gör. Individen handlar oftast som en enskild person 

men  kan många  gånger  företräda  en  grupp  bestående  av  exempelvis  familjen  eller 

företaget.75  Just  därför  intresserar  sig  forskare  som  Sandell  för  denna  aspekt  av 

konsumentbeteende och  även Statt belyser vikten  av  att  skilja mellan  en konsument 

och  en  kund,  det  vill  säga  den  som  använder  varan  respektive  gör  inköpet.76  I 

allmänhet fattar vi våra köpebeslut själva men genom att konsumenter diskuterar med 

varandra  påverkar  de  även  varandra.77    Detta  är  även  något  som  Kotler78  samt 

 
73 Foxall & Goldsmith, 1994 
74 Sheth et al, 1999 
75 Sandell, 1969 
76 Statt, 1997 
77 Sandel, 1969 
78 Kotler, 1999 
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Shiffman &  Kanuk79  påpekar  och  denna  påverkan  kommer  diskuteras  utförligare  i 

följande avsnitt. 

 

Att  det  är  den  enskilda  individen  som  studeras  vid  köpebeslut  beror  på  att 

konsumenter är olika, har olika erfarenheter och lever under olika förutsättningar. När 

sedan ett konsumentbeteende beskrivs är det dessa faktorer som är intressanta.80   

 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar och influerar konsumentens beteende och 

hur  ett mottaget meddelande  leder  en  konsument  till  handling81.  Kotler  benämner 

dessa  ”köparens  svarta  låda”  eftersom  det  inte  är  känt  exakt  hur  de  påverkar  vårt 

beteende. De faktorer han  inkluderar  i denna  låda är kulturella, sociala, psykologiska 

och personliga faktorer.82 Dessa faktorer innehåller sedan i sin tur olika områden som 

påverkar  konsumentens  beteende.  Detta  är  inget marknadsförare  har möjlighet  att 

kontrollera, men de måste ändå ha dem i åtanke.83

33..44..11  KKuullttuurreellllaa  ffaakkttoorreerr  

”Ett samhälles personlighet” är Schiffman & Kanuks definition på kultur84. Kulturella 

faktorer  anses  ha  den  största  och  djupaste  inverkan  på  konsumenternas  beteende. 

Därför måste marknadsförarna  förstå  vilken  kultur,  subkultur  samt  social  ställning 

konsumenten tillhör.85

33..44..11..11  KKuullttuurr  

                                                     

Både Kotler86  samt Schiffman & Kanuk87 definierar kultur som summan av en persons 

tro, värderingar, uppfattningar och behov samt ett  inlärt beteende  från samhället, då 

 
79 Schiffman & Kanuk, 2000 
80 Sandel, 1969 
81 Lönn, 1995 
82 Kotler, 1999 
83 Kotler, 1999; Solomon, 1992; Schiffman & Kanuk, 2000 
84 Schiffman & Kanuk, 2000  
85 Kotler, 1999 
86 Kotler, 1999 
87 Schiffman & Kanuk, 2000 
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samhället syftar till familjen och andra viktiga institutioner. Kultur är något vi lär oss 

från tidig ålder. Barn lär sig genom att föräldrar talar om för dem hur de ska uppträda, 

en formell inlärning. Informell inlärning kommer istället från att barn lär av varandra, 

syskon  samt  tv. Slutligen påverkas barnet av  teknisk  inlärning när de börjar  skolan. 

Läraren instruerar dem i vad som ska bli gjort, hur det ska bli gjort och varför de ska 

bli gjort.88    

 

Lönn menar  dock  att  även  om  kultur  innebär  ”gamla  invanda mönster”  kan  dessa 

mönster  förändras.  Som  ett  exempel  på  detta  påpekar  han  hur  vår  matkultur 

förändrats under de senaste åren.89

33..44..11..22  SSuubbkkuullttuurr  

Subkultur  definieras  av  Kotler  som  en  grupp  människor  med  samma  värderingar 

baserat på liknande livserfarenhet och situationer.90 Axelsson menar på att subkulturer 

kan vara allt  från  religiösa grupper  till ungdomskulturer. Dessa grupper har ofta ett 

gemensamt  ”språk”  och  symboler  som  markerar  samhörighet,  samt  gemensamma 

värdesystem.    En  följd  av  detta  är  att  deras  värderingar  av  produkter  och  tjänster 

kommer  att  påverkas  av  detta,  likaså  deras  villighet  att  köpa  och  konsumera  dem. 

Speciellt  tydligt  verkar  detta  vara  på  produkter  som  klassas  som 

högengagemangsprodukter,  produkter  som  antingen  passar  in  i  och  förstärker  den 

önskade tillhörigheten eller de som är tydliga symboler för andra subkulturer.91   

33..44..11..33  SSoocciiaall  kkllaassss  

                                                     

Kotler  menar  att  en  social  klass  är  relativt  permanenta  och  ordnade  divisioner  i 

samhället, vars medlemmar delar samma värderingar, intressen och beteende.92 Detta 

är någonting Axelsson  instämmer med, men han påpekar också att en social klass på 

många  sätt  liknar  subkulturen. Vilken  social  klass  en  individ  tillhör  beror  även  på 

 
88 Schiffman & Kanuk, 2000 
89 Lönn, 1995 
90 Kotler, 1999 
91 Axelsson, 2005 
92 Kotler, 1999 
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inkomst, utbildning och familjens historia. Att byta subkultur är oftast lätt, men det är 

desto svårare att byta social klass.93  

33..44..22  SSoocciiaallaa  ffaakkttoorreerr    

Även  sociala  faktorer  påverkar  konsumentens  beteende,  vilket  förknippas  med 

grupper,  familjen  samt  roller  och  status.  Eftersom  dessa  faktorer  påverkar 

konsumenten  måste  företag  ta  dem  i  beaktning  när  de  skapar  sina 

marknadsstrategier.94  

33..44..22..11  GGrruuppppeerr  

                                                     

I  samhället  finns det olika  typer av grupper och dessa påverkar  individers beteende. 

Medlemsgrupper är den grupp av individer som har en direkt påverkan på en persons 

beteende  och  till  vilken  denne  tillhör.  Det  finns  både  primära  och  sekundära 

medlemsgrupper. Individer i så kallade primära grupper träffar varandra regelbundet 

och det handlar om  informella möten, exempelvis  familj, vänner och arbetskamrater. 

Sekundära  grupper  är  däremot mer  formella  och  de  träffas  inte  lika  ofta  som  till 

exempel en religiös organisation.95  

 

Referensgrupper  har  en  direkt  eller  indirekt  påverkan  på  en  individs  attityd  eller 

beteende.  En  referensgrupp  som  denne  inte  tillhör  brukar  ofta  ses  som  en 

motivationskälla  som  därmed  influerar  denne.    Det  finns  grupper  som  en  individ 

önskar  tillhöra,  en  person  som  de  identifierar  sig med  trots  att  de  inte  har  någon 

kontakt, exempelvis en  idol.96 Sutton menar att de dieter som  finns  idag beror på att 

individen vill ha den perfekta kroppen  som  syns  i  radio och TV97, eller  som kanske 

idolen har. 

 

 
93 Axelsson, 2005 
94 Kotler, 1999 
95 Kotler, 1999 
96 Kotler, 1999 
97 Sutton, 2002 
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Marknadsförare  försöker  att  identifiera  den  tänkta  målgruppens  referensgrupp, 

eftersom en referensgrupp influerar en person på minst tre olika sätt. De visar upp nya 

beteenden  och  livsstilar  för  individerna.  De  influerar  en  persons  attityder  och 

självuppfattning eftersom denne vill passa in. De skapar också en press på individerna 

att välja rätt varumärke .98

33..44..22..22  FFaammiilljj  

Kotler  menar  att  det  även  finns  två  olika  typer  av  familjer.  Den  första  är 

vägledningsfamiljen  som  ger  personen  orientering  gällande  religion,  politik  och 

ekonomi  samt  personliga  ambitioner,  självvärde  och  kärlek.  Den  andra  är  den 

fortplantande  familjen  och  de  har  en mer  daglig  inverkan  på  varandra  och  deras 

beteende.99 Dubois  anser dock  istället  att  familjen har  tre  roller,  eller  funktioner:  att 

underlätta i det sociala livet, tillhandahålla fysiskt stöd i form av mat och husrum, samt 

att sörja för att familjemedlemmarna mår bra.100 Marknadsförare är främst intresserade 

av  vilken  roll  och  påverkan  fruar, makar  och  barn  har  på  sina  familjemedlemmars 

köpbeteende.101

33..44..22..33  RRoollll  oocchh  ssttaattuuss  

En  person  tillhör många  grupper  i  form  av  familj,  klubbar  och  organisationer.  En 

persons  ställning  i  varje  grupp  kan  definieras  i  termer  av  roll  och  status.  En  roll 

innehåller de beteende som en person förväntas prestera enligt människorna omkring 

denne. Varje roll representerar en status som reflekterar det generella värdet på rollen 

givet av  samhället.  Individer väljer därför också ofta produkter  som beskriver deras 

status i samhället.102102

                                                      
98 Kotler,1999 
99 Kotler, 1999 
100 Dubois, 2000 
101 Kotler, 1999 
102 Kotler, 1999 
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33..44..33  PPeerrssoonnlliiggaa  ffaakkttoorreerr  

En köpares beslut influeras även av personliga faktorer såsom ålder, ekonomi, livsstil 

samt personlighet.  

33..44..33..11  FFaammiilljjeennss  lliivvssccyykkeell  

                                                     

De allra flesta individer passerar under livets gång ett antal steg i en så kallad livscykel. 

Under alla dessa  steg har  individen olika preferenser, vilket kommer att avspeglas  i 

deras köpbeteende.103 Det har även visat sig att en klassificering utifrån en livscykel är 

en bättre  indikation på köpkraft när det gäller olika produkter än  till exempel ålder, 

hur länge ett par varit gifta eller vilken social klass individen tillhör.104

 

Det  finns  ett  antal  olika  varianter  av  denna  livscykel  och  den  mest  accepterade 

härstammar  från  familjesociologin  och  innehåller  nio  steg105.  Schiffman  &  Kanuk 

presenterar dock en, enligt oss,  lite enklare modell som endast  innehåller  fem stadier 

som kommer att påverka konsumenternas val i livet: 

 

Steg 1 – ung singel som flyttat hemifrån 

Steg 2 – ungt gift par/sambo 

Steg 3 – gift par med minst ett barn  

Steg 4 – äldre gift par utan hemmaboende barn 

Steg 5 – änka eller änkling106

 

Vi anser dock att steg 3 som visas i denna livscykel bör fördelas på ytterligare ett steg; 

steg 3a – gift par med barn under 6 år och steg 3b – gift par med barn över 6 år. Detta 

eftersom de produkter som konsumeras och mängden pengar familjen har att röra sig 

 
103 Kotler, 1999 
104 Dubois, 2000 
105 Statt, 1997; Dubois, 2000 
106 Schiffman & Kanuk, 2000 



 
HUR BETER SIG KONSUMENTEN? 

 

med  skiljer sig mycket åt mellan dessa  två  steg. Denna uppdelning görs också  i den 

traditionella modellen med nio steg107. 

 

Beroende på vilket steg  i  livscykeln en  individ befinner sig på, är alltså köpbeteendet 

olika.  Ju äldre vi blir, desto mindre påverkade blir vi av reklam och  ju  längre ett par 

varit gifta och  ju fler barn som föds, desto fler beslut fattas gemensamt. På så sätt blir 

också denna indelning väldigt användbar i marknadsföringssammanhang.108

33..44..33..22  EEkkoonnoommii  

En konsuments  ekonomi kommer  att  avspeglas  i dennes val  av produkter.109 Det har 

visats att  sämre  ekonomi på grund av  exempelvis arbetslöshet  leder  till  en minskad 

konsumtion av kläder, mat, resor, nöjen, i stort sett allt utom utgifter som kan relateras 

till  barn. Dessa  individer  kan  även  uppvisa  en  större  försiktighet  och  till  och med 

pessimism på grund av osäkerheten som förlusten av ett arbete innebär och även detta 

påverkar i hög grad deras köpbeteende.110

 

Förändringar  av  en konsuments  ekonomi  leder  till  förändrat köpbeteende. Men vad 

som konsumeras förändras inte proportionellt. En inkomstökning leder exempelvis till 

att den andel av lönen som spenderas på livsmedel minskar, medan den andelen som 

går till nöjen ökar.111

33..44..33..33  LLiivvssssttiill  

                                                     

Livsstilen  innebär en persons  levnadsmönster som visas  i dennes aktiviteter,  intressen 

och åsikter.112 Axelsson hävdar således att  livsstilen har  för avsikt att porträttera hela 

personen.113 Den  livsstil en  individ har visar även  tydligt vad denne anser är viktigt 

 
107 Dubois, 2000 
108 Dubois, 2000 
109 Kotler, 1999 
110 Dubois, 2000 
111 Dubois, 2000 
112 Kotler, 1999 
113 Axelsson, 2005 
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och hur tid och pengar spenderas114. Av denna anledning underlättas klassificeringen 

av  konsumenter  och  denna  uppdelning  används  även  flitigt  vid  segmentering  av 

marknaden och för att identifiera den önskade målgruppen. Livsstilen används ibland 

även  vid  utveckling  av  nya  produktkoncept  och  nypositionering  av  befintliga.115 

Axelsson  menar  att  en  marknadsförare  då  söker  ett  samband  mellan  en  individs 

grupptillhörighet i termer av livsstil och den aktuella produkten. Ett sätt att göra detta 

är att koncentrera  sig på psykologiska  faktorer, vilka kommer att diskuteras nedan  i 

kapitel 3.4.4.116

33..44..33..44  PPeerrssoonnlliigghheett  

Många  undersökningar  har  genomförts  för  att  försöka  utröna  hur  en  individs 

personlighet påverkar köpbeteendet. Dessa undersökningar har haft  för avsikt att dels 

förstå kopplingen mellan personligheten och medias påverkan samt användningen av 

produkten, dels  förutspå köpbeteendet. Det har dock visat  sig  finnas ett  relativt  litet 

samband mellan dessa två variabler.117 Kotler menar att för att förstå konsumenten är 

det  viktigt  att  reflektera  över  individers  olikheter  och  personens  konsekventa, 

varaktiga beteende, men även att personligheten är någonting som kan förändras med 

tiden.118  

33..44..44  PPssyykkoollooggiisskkaa  ffaakkttoorreerr  

Även de psykologiska  faktorerna  som  tolkning och  inlärning har  en  inverkan på  en 

persons köpbeteende119. 

33..44..44..11  TToollkknniinngg  

                                                     

Tolkning är den process individer går igenom för att forma sig en meningsfull bild av 

världen. Information till detta samlar denne på sig från olika håll. Hur en person sedan 

 
114 Foxall & Goldsmith, 1994 
115 Dubois, 2000 
116 Axelsson, 2005 
117 Dubois, 2000 
118 Kotler, 1999 
119 Kotler, 1999 
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agerar  beror  på  hur  denne  väljer  att  tolka  situationen.  Två  personer  med  samma 

motivation som hamnar  i samma situation kan agera olika beroende på hur de tolkar 

situationen.120

33..44..44..22  IInnlläärrnniinngg  

Eftersom alla människor saknar mycket av den kunskap och de instinkter som de flesta 

djur har när de föds har vi begåvats med en annan resurs för att klara oss; förmågan att 

lära121.  I  och med  att  vi  genom  hela  livet  lär  oss  och  erhåller  ny  kunskap  genom 

erfarenheter  påverkar  detta  också  en  individs  beteende122. Av  den  anledningen  kan 

således köpbeteende ses som ett inlärt beteende123. 

 

Detta  faktum utnyttjas också  av  företag  som genom den  reklam och de budskap de 

sänder ut ständigt lär konsumenten hur denna ska bete sig. Denna inlärning sker också 

på  ett mindre planerat  sätt genom  till  exempel diskussioner med vänner och  familj. 

Belöning  är  också  något  som  kan  fungera  som  inlärning  för  en  konsument.124  Ett 

tydligt exempel på detta är hur livsmedelsbutikerna belönar sina ”stamkunder” genom 

extra  bra  erbjudanden  eller  bonuscheckar. På  så  sätt  lär  sig  konsumenten  att denna 

tjänar på att handla just där, samtidigt som butiken tjänar på att behålla sina ”trogna” 

kunder istället för att behöva söka nya. 

33..44..44..33  AAttttiittyydd  

                                                     

En  individs attityd kan definieras  som de konsekventa känslor denna har  för en  idé 

eller ett objekt.125 En individs attityd till en produkt eller ett varumärke är inlärd, precis 

som mycket annat enligt stycket ovan.  Denna attityd kan ha påverkats från olika håll, 

några  av  dessa  är  familj,  vänner  och  egna  erfarenheter126.  Kotler  menar  att  dessa 

attityder är svåra att förändra eftersom det bygger på personliga värderingar, men det 

 
120 Kotler, 1999 
121 Statt, 1997 
122 Kotler, 1999 
123 Statt, 1997 
124 Dubois, 2000 
125 Kotler, 1999 
126 Statt, 1997 
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är möjligt.127 Enbart genom exponering av en viss produkt genom till exempel reklam 

kan  en  individs  attityd  till  produkten  förbättras. När  det  gäller  relativt  oansenliga 

beslut  som vid köp  av mindre kostsamma dagligvaror har det visat  sig  att de mest 

marknadsförda varumärkena också är de som oftast hamnar  i kundvagnen och  följer 

med hem från butiken. För att förstå de effekter marknadsföring har på köpbeteendet 

har mycket  forskning  kretsat  kring  hur  denna  kommunikation  kan  fungera  som  en 

faktor som kan övertala konsumenten.128

  

En  majoritet  av  forskningen  kring  attityder  visar  att  en  konsuments  attityd  är 

uppbyggd kring tre komponenter. Den första inkluderar den kunskap samt de känslor 

och  associationer  en konsument har, det vill  säga konsumentens bild  av produkten. 

Den andra beståndsdelen  innebär en utvärdering av den  tidigare nämnda bild, alltså 

de positiva eller negativa känslor som förknippas med produkten. Den tredje och sista 

komponenten är sammankopplad med konsumentens beteende; kommer denne köpa 

produkten  eller  inte? Dessa  intentioner undersöks grundligt  för  att  försöka  förutspå 

försäljningssiffror.129 En konsument kan dock uppvisa en väldigt positiv attityd till en 

produkt och även ha för avsikt att genomföra ett köp. Men detta sker inte alltid, även 

om  konsumenten  skulle  visa  upp  alla  tecken  på  detta  beteende  i  en  genomförd 

undersökning. Därför menar Statt att detta beteende trots allt kan vara väldigt svårt att 

förutse. 130

 
127 Kotler, 1999 
128 Statt, 1997 
129 Dubois, 2000 
130 Statt, 1997 
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33..55  BBeesslluuttsspprroocceesssseenn    

                                                     

Det finns en rad aktörer som är inblandade i en konsuments köp.131 Sheth et al menar 

att det är viktigt att skilja mellan tre roller och alltså inte se alla individer vare sig som 

konsumenter eller köpare. Han  skiljer då mellan användaren, köparen och personen 

som  betalar  för  produkten.132 Axelsson menar  dock  att  det  finns  upp  till  fem  roller 

inblandade i en beslutsprocess133. 

 

Figur  3.3  beskriver  denna  process  i  en  enkel  modell  som  kan  delas  in  i  fem 

huvudkategorier: initiativtagare, påverkare, beslutsfattare, köpare och brukare.134

 

     

          

 

 
Initiativtagare  Beslutsfattare  Köpare  Brukare 

Påverkare 

Figur 3.3 ‐ Beslutsprocessen135

Initiativtagaren är den person  som påpekar att  en viss produkt behövs  eller att vissa 

behov behöver fyllas. Till exempel att mormor som sitter barnvakt till lilla Lisa noterar 

att flingorna håller på att ta slut. Påverkaren är den de eller de personer som påverkar 

beslutet, antingen med  syfte att  själv dra nytta av beslutet  eller  en neutral part  som 

bidrar  med  information  om  en  viss  produkts  egenskaper  eller  om  alternativa 

produkter. Ett exempel på en påverkare skulle kunna vara den  lokala handlaren som 

skickar ut  ett  flygblad. Beslutsfattaren  fattar  sedan  beslutet  om produkten  ska  köpas, 

men  även  vilken produkt  samt var och när köpet  ska genomföras.  I detta  fall  skulle 

denna person kunna vara Lisas mamma. Köparen är den som  slutligen genomför det 

 
131 Axelsson, 2005 
132 Sheth et al, 1999 
133 Axelsson, 2005 
134 Kotler, 1999 
135 Axelsson, 2005 
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faktiska  inköpet, kanske pappan som står  för veckohandlingen. Brukaren är Lisa själv 

som äter flingorna.136

 

Att en individ innehar fler än en roll är naturligtvis möjligt. Den som har synpunkter 

på vilken produkt som ska  inhandlas, alltså påverkaren, kan även vara den personen 

som  produkten  slutligen  är  avsedd  för.  Köpprocessens modell  refererar  endast  till 

rollerna  i  själva köpprocessen och  inte  till  individer. Vem  ska då  företagen  rikta  sitt 

budskap  till?  Är  det  initiativtagaren,  påverkaren,  beslutsfattaren,  köparen  eller 

brukaren som företagen bör rikta sig mot. Svaret är  inte självklart eftersom alla fyller 

en  viktig  funktion  i  köpprocessen. Därför  bör marknadsförarna  anpassa  budskapet 

beroende på vilken aktör företaget riktar sin reklam mot.137

   

 

 

 

 
136 Axelsson, 2005 
137 Axelsson, 2005 
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44..  HHUURR  TTÄÄNNKKEERR  FFÖÖRREETTAAGGEENN??  

 

Vi har valt att utföra intervjuer med tre livsmedelsproducenter; Procordia Food, Fazer 

Bageri och Scan Foods samt med ICA som är ett av de tre stora livsmedelsblocken. 

Detta kapitel redovisar vi de svar vi erhållit från de intervjuer som genomförts med en 

kontaktperson på respektive företag samt en kort företagsbeskrivning som inledning inför 

varje intervju. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de empiriska 

undersökningarna. 

44..11  SSccaann  FFooooddss  

                                                     

Scan  Foods  är  ett  marknads‐  och  försäljningsbolag  inom  en  av  Sveriges  största 

livsmedelskoncerner; Swedish Meats. Scan Foods uppgift är således att marknadsföra 

och sälja styckat kött, charkuterivaror och färdigmat under varumärket Scan.138 För att 

tillgodose konsumenternas önskemål har Scan bland annat lanserat en hälsosam serie 

med max  9 %  fetthalt; Må  Gott.  Även många  andra  av  de  produkter  som  finns  i 

sortimentet är naturligt hälsosamma med en låg fetthalt.139

 

Svensson beskriver sina arbetsuppgifter och sin  funktion  inom  företaget som att han 

jobbar med allt från idé till produkt. Han är dock inte involverad i arbetet med själva 

tillverkningen  av  produkten.  För  det  arbetet  finns  en  utvecklingsavdelning  som  tar 

fram  recepten  och  arbetar  med  själva  framställningen  av  produkten  i  fabriken. 

Svensson finns med hela vägen från framtagning av produkten till marknadsföring och 

lansering av den. Det handlar mycket om hur de nya produkterna passar konsumenten 

och hur de ska kommuniceras till den valda målgruppen. 

 

Hur en produktidé kommer till kan ske på många olika sätt. Det kan komma önskemål 

från producenter, produktutvecklare  eller konsumenter. Även Scans kunder, det vill 

 
138 Scan Food’s hemsida, A, 2005‐12‐06 
139 Scan Food’s hemsida, C, 2006‐01‐04 
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säga livsmedelskedjor, kan komma med önskemål ibland. Detta är självklart något som 

beaktas, men ses inte som en vanligt förekommande idékälla. Svensson menar att tack 

vare  Scans  bredd  på  sortimentet,  drygt  250  produkter,  finns  det  oftast  något  som 

stämmer  överens med  varje  livsmedelskedjas  och  enskild  handlares  önskemål.  Var 

dessa idéer än kommer ifrån landar de slutligen på produktchefens bord.  

 

”Vi tänker då oftast i form av koncept, en specifik samling av produkter som löser ett 

problem för konsumenten. I Må Gotts fall är det de mer hälsomedvetna som får sitt behov 

tillfredsställt.” 

Peter Svensson, Scan Foods 

44..11..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg    

Vårt samtal kom till största del att handla om Scans produktserie Må Gott eftersom den 

anses vara deras ”spjutspets”  inom hälsoområdet. Denna serie  lanserades  i början av 

2004 som ett svar på den ökade efterfrågan på hälsosamma produkter. Huvuddelen av 

Scans  sortiment,  som  till  exempel  kött,  är  naturligt  hälsosamma.  Men  vissa 

konsumenter såg den höga fetthalten i till exempel korv som ett problem och Svensson 

menar att detta problem var något denna  serie med  en  fetthalt på högst 9 % kunde 

lösa.  Något  som  var  väldigt  viktigt  när  recepten  skulle  tas  fram  var  smaken.  De 

resonerar som så, att om korven i stort sett är oätlig till en följd av den låga fetthalten 

hjälper de ändå inte kunden att äta hälsosammare eftersom ingen då kommer att välja 

denna produkt.  

 

Svensson anser dock att de lyckats väl med Må Gott‐serien och grundar det påståendet 

på siffror  för  försäljning och marknadspenetration. Under det  första året serien  fanns 

på marknaden  såldes drygt  1000  ton  av de  6‐8 produkter  sortimentet då bestod  av. 

Siffrorna har fortsatt att stiga och idag finns 15 produkter i serien. Att dessutom 23 % 

av Sveriges befolkning har provat någon produkt från sortimentet under dessa knappa 

två år är också något som ses väldigt positivt. Normalt brukar motsvarande siffra ligga 

mellan 5 och 10 % under samma tidsperiod. Beroende på produkt i sortimentet har Må 
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Gott‐produkterna har en marknadsandel på 2‐6 % och i stort sett alla butiker har någon 

av produkterna i Må Gott‐serien. 

 

De  hälsosamma  produkterna  har  dock  inte  fått  så  pass  stor  genomslagskraft  att  en 

leverantör måste tillhandahålla dessa varor ur konkurrenssynpunkt. Ungefär 95 % av 

konsumenterna väljer  trots  allt  fortfarande produkter  från det ordinarie  sortimentet. 

Av  samma  anledning  ses  sällan  de  hälsosamma  produkterna  som  så  kallade 

”lockvaror”  till  ett  kraftigt  nedsatt pris. Det  är  fortfarande  en  väldigt mycket  större 

andel konsumenter som lockas till butiken när Scans ”vanliga” falukorv säljs till halva 

priset än om exempelvis priset på MåGotts lättkorv skulle halveras. 

44..11..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

                                                     

För  att  nå  ut  till  konsumenterna med Må Gott‐serien  har  Scan  haft  väldigt mycket 

stöttning  som Svensson beskriver det. Under  lanseringen utnyttjade de  till en början 

främst  printannonser  och  utomhusannonser.  Sedan  kom  TV‐reklamen  där  de 

medverkande ”har en ny vana” och ”har hittat balansen”140. De har även på olika sätt 

försökt få konsumenterna att prova produkterna genom demonstrationer  i butik eller 

så kallad sampling då de delat ut varmkorv och smörgåsar med pålägg. Även många 

kundaktiviteter med hemskick via olika butiker och annonsering i själva butikerna har 

förekommit,  precis  som  information  på  Scans  hemsida  samt  bannerannonsering  på 

Internet. 

 

För att på bästa sätt nå ut med ett budskap till konsumenten räcker det  inte alltid att 

det  tillverkande  företaget  talar väl om sina produkter. Enligt Svensson är det ganska 

självklart att  företaget självt anser att produkterna är bra. Det mest  trovärdiga skulle 

istället  vara  att  en  tidning  helt  spontant  gör  en  stor  artikel  om  Scans  produkter,  ”i 

positiv anda då”. Det är något som  skulle  få en högre  trovärdighet än när Scan själva 

framhåller att deras produkter är bra. Men denna form av uppmärksamhet är svårare 

att  styra  över. Det  går  emellertid  att  påverka media  till  viss  del.  Scan  brukar  göra 

 
140 Citat från ICA’s reklamfilm för Gott Liv‐produkterna, Scan Food’s hemsida, B, 2005‐12‐13 
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pressreleaser  och  –träffar  inför  lanseringar  för  att  försöka  servera  nyheterna  för 

tidningarna, men det får inte något större genomslag. 

   

”I vissa fall fungerar det bra, men oftast blir det bara några notiser här och där.” 

Peter Svensson, Scan Foods 

 

En annan form av påverkan som anses trovärdig är mun‐till‐mun‐metoden. Men för att 

nå ut till ett stort antal människor på så kort tid som möjligt måste detta kompletteras 

med någon form av köpt media, då oftast TV, radio eller demonstrationer. 

 

Svensson  menar  att  det  ofta  inte  räcker  med  att  någon,  vänner  eller  familj, 

rekommenderar  en produkt  för  att  ett köp  ska  ske. Det måste många gånger  finnas 

någon  sorts  medvetenhet  om  produkten  från  reklam  eller  reportage  redan  innan 

rekommendationen sker. Därför anser Scan att det är viktigt att konsumenten stöter på 

produkten flera gånger. Detta förklarar han med nedanstående modell. 

Tid 

TV‐reklam 

L 
a 
n 
s 
e 
r 
i 
n 
g 

Utomhusreklam

Nyhetsexp.

Kundvagns‐

reklam 

Stortavla 
Köp!

 
Figur 4.1 – Antal exponeringar kan påverka köp141

Vid  tidsaxelns början  lanseras den nya produkten och marknadsförs sedan under de 

första  tre veckorna genom TV‐reklam. Lite  senare annonseras varan  till  exempel via 

utomhusreklam och då  får konsumenten ytterligare upp  ögonen  för produkten. Vid 

den  tidpunkten är också oftast konsumenten medveten om produktens existens, men 

för att denne faktiskt ska välja att köpa varan behövs ofta mer påverkan i och omkring 
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141 Modell utifrån intervju med Peter Svensson, Scan Foods, 2005‐11‐29 
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själva butiken. Den påverkan konsumenten erhåller då kan vara exponeringar av varan 

på  stora  reklamskyltar  utanför  butiken,  kundvagnsreklam,  demonstrationer  och 

nyhetsexponering i disken. Genom att på detta sätt ständigt påminna konsumenten om 

produkten underhålls detta medvetande ända fram till det önskade köptillfället. 

 

Något som istället kan påverka konsumenternas val i negativ riktning är priset. Många 

av  MåGott‐produkterna  är  dyrare  än  produkterna  i  det  ordinarie  sortimentet. 

Anledningen till detta är att dessa produkter också är dyrare att tillverka. Detta beror 

på många faktorer, förklarar Svensson. Först och främst tillverkas dessa produkter i en 

mycket  mindre  volym  varför  samma  storskalighet  som  erhålls  vid  tillverkning  av 

andra  produkter  uteblir.  En  annan  anledning  är  att  det  är  svårare  och  mer 

tidskrävande att  ta  fram recept  för  fettsnåla produkter som samtidigt ska smaka bra. 

Själva  råvarorna  är  dessutom  dyrare  eftersom  de måste  använda  en  högre  kötthalt. 

Scans lönsamhet på dessa varor är något högre än för vissa andra produkter, men det 

beror delvis på att de relativt höga marknadsföringskostnaderna ska täckas. Något som 

dock kan göra produkten mycket dyrare  i butiken är att även alla mellanhänder vill 

göra en vinst och eftersom dessa varor anses ge ett mervärde sätter varje mellanhand 

ett  högre marginalkrav  än  för  andra  varor.  Slutpriset  i  butiken  är  inget  Scan  kan 

påverka, de kan endast lämna rekommendationer baserade på vad konsumenterna är 

villiga att betala för en vara. 

44..11..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

De demonstrationer  som  sker  i butik bokas via Scans  säljkår  som därefter anlitar ett 

demonstrationsbolag. Även butiksägaren själv kan ta ett initiativ till en demonstration 

genom att ta kontakt med en av Scans säljare. Butiksägarens ansvar vid dessa tillfällen 

är att hjälpa till med skyltning samt att tillhandahålla de varor som demonstreras. Det 

företag vars varor erbjuds för provsmakning är också de som står för kostnaden. 

44..11..44  FFöörrppaacckknniinngg  

Förpackningen är ytterligare en  faktor som kan avgöra när konsumenten gör sitt val 

inne  i butiken.  Scan har, materialmässigt,  inte valt  andra  förpackningar  till MåGott‐
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produkterna, men däremot designmässigt.  Inför  lanseringen  av  serien  togs  ett  antal 

designförslag  fram  och  testades  därefter  på  den  utvalda  målgruppen.  Utifrån  de 

omdömen som erhölls slogs det positiva från varje designförslag samman för att på så 

sätt få fram vad Scan vill kommunicera ut till sina konsumenter. 

44..11..55  PPllaacceerriinngg  

Det ordinarie sortimentet som varje butik ska tillhandahålla till sina kunder förhandlas 

på central nivå mellan en kategoriansvarig på Scan och en motsvarande representant 

vid  ICA.  När  det  gäller  produkternas  utrymme  i  butiken  bestäms  det  genom 

förhandling mellan en säljare från Scan och respektive butik. Scans säljarkår har dock 

minskat och de har ett något mindre inflytande sedan några år tillbaka. Deras uppgift 

ser  i  dagsläget  ut  mer  som  en  konsults.  De  har  stor  kunskap  om  hur  kött‐  och 

charksegmenten  kan  utvecklas  och  de  fungerar  därför  som  ett  bollplank  eller  en 

rådgivare. Utifrån denna kunskap diskuterar de med butiken för att utveckla sortiment 

och kampanjer samt optimerar utrymmet i hyllan. Svensson påpekar även att säljarnas 

uppgift  inte  är  att  sälja  så mycket  ur  Scans  sortiment  som möjligt,  utan  att  hjälpa 

butiken att sälja så mycket varor inom hela kategorin som möjligt. Detta kan de uppnå 

genom att ge det bästa tänkbara erbjudandet till konsumenten, vilket inte behöver vara 

liktydigt med  det  lägsta  priset  utan  även  kan  handla  om  sortiment,  placering  och 

information.  

44..11..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

Dessa  hälsosamma  produkter  kan  visserligen  många  gånger  vara  dyrare  än 

produkterna  i det ordinarie sortimentet men Svensson menar att det handlar mer om 

intresse och prioriteringar vid val  av produkt. Den  familj  som verkligen värdesätter 

hälsosam kost kan  förmodligen ofta hitta de pengar  som behövs  för  att kunna välja 

dessa  varor  genom  att  prioritera,  även  om  det  inte  behöver  innebära  att  endast 

MåGott‐ och lightprodukter konsumeras. 
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”Vill man då äta bra får man kanske lägga lite mer pengar där och lite mindre på nånting 

annat. Man kan ju alltid välja vad man gör med sina pengar.” 

Peter Svensson, Scan Foods 

 

Intresse för hälsa ökar dock, precis som antalet hälsosamma produkter på marknaden. 

Något som till stor del kan bero på det stora fokus denna fråga får i media. Svensson 

menar  sedan  att  alla  leverantörer  kan  påverka  konsumentens  val  genom  att 

tillhandahålla hälsosammare alternativ och kommunicera att dessa finns. Denna del är 

emellertid en väldigt liten del av all den påverkan som konsumenten utsätts för, men 

om  alla  som  levererar  till  ICA,  Coop  och  Axfood,  vilket  är  ganska många,  skulle 

tillverka hälsosamma livsmedel bidrar de med sin del till folkhälsan. På detta sätt har 

också Scan ”dragit sitt strå till stacken” i och med lanseringen av MåGott‐produkterna. 

 

Under de dryga fem år som Svensson arbetat inom livsmedelsbranschen har intresset 

för och medvetenheten om kost och hälsa ökat mycket och det är  en  trend han  tror 

kommer att hålla i sig även i framtiden. 
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44..22  FFaazzeerr  BBaaggeerrii  

Fazer Bageri är en del av den  internationella Fazer‐koncernen som är uppdelad  i  tre 

divisioner; måltidstjänster, bageriprodukter och konfektyr. Företaget grundades 1891 i 

Finland  som  ett  familjeföretag  och  Fazer  Bageri  tillverkar  idag  bageriprodukter  i 

Finland,  Sverige,  Ryssland,  Estland,  Lettland  och  Litauen.  Samtliga  brödsorter  som 

tillverkas i bageriet i Lidköping är nyckelhålsmärkta och företagets största utmaningar 

handlar  i dagsläget också om att möta marknadens behov av hälsosamma produkter 

av hög kvalitet.142

 

Annika Westby är marknadschef på Fazer Bageri sedan drygt två år tillbaka. Hon har 

sedan flera år tillbaka arbetat med olika sorters snabbrörliga konsumtionsvaror och har 

tidigare varit anställd vid bland annat Scan Foods och Cederroth.  

44..22..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

                                                     

Fazer Bageri märker av den ökade hälsomedvetenheten i väldigt hög grad. Det kan ses 

bland annat på att  försäljning och konsumtion av det mörka brödet har ökat mycket 

sedan flera år tillbaka och är nu det största segmentet inom brödmarknaden. På grund 

av  den  ökade  efterfrågan  upplever  Fazer  Bageri  även  en  ökad  konkurrens. Många 

konkurrenter ser också denna utveckling och går då in på marknaden för mörkt bröd 

genom att lansera nyttigare alternativ eller ”förbättrar” befintliga produkter genom att 

tillsätta mer fibrer och minska sockerhalten. 

 

Ett av Fazer Bageris varumärken är Lövånger, ett bröd som bakas några mil söder om 

Skellefteå.  Profileringen  är  också  helt  annorlunda  eftersom  det  bygger  på  ”det 

norrländska  tunnbrödet”. Men även  inom denna kategori har hälsotrenden påverkat. 

Från en  stadigt ökande  tillväxt  sjönk helt plötsligt  totalmarknaden, något  som enligt 

Westby  förmodligen beror den så kallade ”vitt bröd‐diskussionen”. Denna minskade 

 
142 Fazer Bageris hemsida, 2005‐12‐06 
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efterfrågan har lett till att mer fibrer tillsatts till detta bröd samt att innehållet ändrats 

för att kunna leva upp till kravet för nyckelhålsmärkningen.  

 

”…ja, helt enkelt gjort det mer likt det mörka brödet.” 

Annika Westby, Fazer Bageri 

 

Bantningsmetoder som GI‐ och Atkinsmetoden vilka innebär en minskad konsumtion 

av  kolhydrater  har  i många  länder medfört  att  brödförsäljningen  gått  nedåt. Men  i 

Sverige fortsätter den att öka. Här har dessa debatter istället lett till att konsumtionen 

av bröd går från ljust till mörkt. 

 

I och med Fazer Bageris hälsosamma  sortiment skulle man kunna  tro att efterfrågan 

från butikerna ständigt  fortsätter öka  tack vare den ökade hälsomedvetenheten. Men 

då  fler aktörer går  in  i segmentet och kunderna  lanserar egna varumärken samtidigt 

som butikerna vill ha färre artiklar i sortimentet, är konkurrensen hård. Men något som 

alltid  efterfrågas  av  butikerna  är  produkter  som  verkligen  är  unika  och  kan  tillföra 

något till sortimentet. 

44..22..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

Westby börjar med att påpeka att eftersom Fazer Bageri är en  relativt  liten aktör på 

brödmarknaden  är  också  deras  marknadsföringsbudget  mindre  än  hos  de  stora 

konkurrenterna. De har dock under de senaste  två åren börjat marknadsföra sig mot 

sin  huvudsakliga  målgrupp;  kvinnor  i  åldern  25  till  50  år.  Just  denna  målgrupp 

uppfattas av  företaget som den som  intresserar sig mycket  för hälsa och på ett aktivt 

sätt väljer hälsosamma livsmedel. 

 

Denna marknadsföring består främst av annonsering i populärpress, olika samarbeten 

och  butiksmaterial.  Företaget  har  också medverkat  och  visat  upp  sina  produkter  i 

hälsoprogrammet ”Kropp och Själ” som startade förra året. Idag arbetar de också i allt 

större utsträckning med PR för att på så sätt nå ut med information om varför rågbröd 

är så nyttigt.  
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För  att  ytterligare  nå  ut  med  detta  budskap  använder  sig  Fazer  mycket  av 

informationsmaterial och exponeringar i butiken där de på detta sätt kan kommunicera 

med konsumenterna. Westby berättar att de också tillhandahåller skyltar och foldrar i 

butiken  i  samband  med  dessa  exponeringar.  Hon  menar  dock  att  konsumenterna 

sällan har  tillräckligt med  tid  för  att  ta  till  sig mycket  information  i butiken. Därför 

består budskapen ofta av korta utrop som till exempel: 

 

”Fiberrik” eller ”50 % råg” 

Annika Westby, Fazer Bageri 

 

På grund av dessa korta budskap är det också svårt att nå ut till de konsumenter som 

inte har kunskap om att och varför fibrer och rågbröd är hälsosamt. Då består nästa steg 

i  Fazer  Bageris  arbete  av  information  i  form  av  foldrar  och  personlig  kontakt med 

konsumenten. Denna information kan de nå ut med i butik eller i form av samarbeten 

med  andra  leverantörer  eller  events. Westby  berättar  att de  bland  annat  samarbetat 

med Arla när de gjort events på IKEA och med Friskis & Svettis. De har även arbetat 

med Amica  som är  ett annat  företag  inom Fazerkoncernen och deltagit då de bland 

annat anordnat hälsoveckor. 

44..22..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

Demonstrationer är ett sätt att nå ut till konsumenterna med sina produkter som även 

Fazer Bageri tar initiativ till. Westby menar att resultatet är varierande och beror lite på 

vilken dag och i vilken butik varan demonstreras. 

44..22..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Fazer Bageris förpackningar har tidigare utstrålat nyttighet och nästan sett lite tråkiga 

ut. Men  förpackningsdesignen har under hösten  2005  förändrats  för  att  synas bättre 

och  även  tydligare  visa  vem  som  tillverkar  brödet. Westby menar  att  utseendet  på 

själva produkten ger bilden  av  ett hälsosamt bröd. Därför kan de också  tjäna på  att 

förändra förpackningarna mot att också visa att det kan ge en smakupplevelse. Än så 
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länge har detta  inte gett några resultat  i  form av  försäljningssiffror, men Westby  tror 

också  att  det  kan  ta  lite  tid  innan  sådant  visar  sig.  I  framtiden  tror  hon  dock  att 

förpackningen kan göra att fler konsumenter ser produkten  i hyllan och därför också 

spontant väljer deras bröd. 

 

” … tidigare så såg man inte produkten så tydligt och då tror jag att man mer fick leta efter 

den om man verkligen ville ha den.” 

Annika Westby, Fazer Bageri 

 

Westby påpekar  också  att det  även  fortsättningsvis  är  viktigt  att  vara  tydlig  när de 

använder  förpackningen  för att kommunicera ut sitt budskap. Hon  lyfter än en gång 

fram  hur  snabb  konsumenten  är  vid  val  av  produkt  och  att  budskapet  av  den 

anledningen måste synas tydligt. 

44..22..55  PPllaacceerriinngg  

Westby upplever att produktplaceringen  i butiken styrs mer och mer centralt  från de 

olika livsmedelskedjorna. Därför får Fazer Bageri mindre och mindre att säga till om i 

butiksmiljön, men  de  säljare  som  finns  på  plats  har  dock  fortfarande möjlighet  att 

påverka placeringen. 

44..22..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

Utifrån Wesbys resonemang kan vi dela upp konsumenterna  i  tre grupper: Det  finns 

de som har ett stort intresse för livsmedel och hälsa och verkligen lever som de lär, men 

denna grupp är fortfarande liten. För de som har ett stort intresse finns också mycket 

information att inhämta från tidningar med en fokus på hälsa. Nästa grupp innehåller 

de som vill äta hälsosamt men ännu inte förändrat sitt beteende till att låta detta nyttiga 

bröd bli ett naturligt val. Då anledningen till detta många gånger kan vara att kunskap 

saknas behövs  tydlig och enhetlig märkning  för att  informera. Westby menar att det 

kan  vara  svårt  för  konsumenten  att  veta  vad  de  egentligen  ska  välja  när  så många 

leverantörer vill profilera sig som ett hälsosamt alternativ. Den  tredje gruppen består 

av dem som väljer bort mörkt bröd på grund av smaken är också de som är svårast för 
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företaget att påverka. Westby menar att vissa konsumenter redan har gjort ett val och 

då hjälper heller inte information för att nå ut med sitt budskap.  

 

Kontentan  av  det  är  att  det  måste  finnas  ett  intresse  för  att  kunna  påverka 

konsumenterna att ändra sina vanor. Westby påpekar också vikten av att, redan i tidig 

ålder,  se  till att barn  rör på  sig och  får ett naturligt  förhållningssätt  till mat och helt 

enkelt  får bra mat. Det är  svårt  för ett  företag att påverka, men hon anser att det är 

denna  tidiga påverkan  som  trots  allt har  störst  effekt när det  gäller  att  förändra  ett 

beteende. 



 
HUR TÄNKER FÖRETAGEN? 

 

  55

44..33  PPrrooccoorrddiiaa  FFoooodd  

Procordia Food är ett av de största livsmedelsföretagen i Sverige och ingår i den norska 

koncernen Orkla ASA.  Bakom  Procordia  Food  finns  ett  antal  välkända  varumärken 

som  bland  andra  Felix,  BOB, Risifrutti, Önos  och  Ekströms.  Procordia  Food  arbetar 

väldigt aktivt med att utveckla nya produkter som är hälsosamma för konsumenterna 

utan att den goda smaken ska gå förlorad. Tack vare deras storlek anser de också att de 

har stor möjlighet att påverka konsumenterna att göra hälsosamma val och skapa goda 

matvanor.143  

 

Som  en  inledning  till  vårt  samtal  berättade  vår  respondent  Helena  Giertz  att  hon 

arbetar som informationsdirektör vid Procordia Food sedan tre och ett halvt år tillbaka. 

Hennes  arbetsuppgifter  består  av  att  ansvara  för  frågor  som  rör  intern  och  extern 

information samt kundkontakt. 

44..33..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

                                                     

Giertz  berättar  att  de  upplever  en  ökad  efterfrågan  på  hälsorelaterade  produkter. 

Procordia Food har arbetat mycket med näring och hälsa och även gjort förändringar i 

sitt  befintliga  produktsortiment.  Dessa  förändringar  handlar  både  om  att  förbättra 

produkterna  näringsmässigt  och  att  lansera  helt  nya  produkter.  Några  av  dessa 

nylanseringar  är  välbalanserade  frysta  färdigrätter,  ketchup  utan  tillsatt  socker  och 

Risifrutti med fibrer. Hon menar också att alla lanseringar varit väldigt lyckade. 

 

Konsumenterna  visar  upp  en  ökad  medvetenhet  då  de  efterfrågar  fler  och  fler 

produkter  med  mindre  socker  och  fett.  Giertz  personliga  uppfattning  är  dock  att 

konsumenternas  kunskap  om  näring  är  ganska  begränsad.  Hon  berättar  att 

undersökningar har visat att konsumenten har svårt att skapa sig en helhetsförståelse 

av näring och hälsa; det kan vara  svårt att omvandla  information på  förpackningen, 

som  till exempel ”15 % av  rekommenderat dagligt  intag”  till  sitt vardagliga  leverne. 

 
143 Procordia Food’s hemsida, 2005‐12‐06 
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Giertz menar även att medias strävan efter att upplysa konsumenten ofta mer förvirrat 

än klargjort. Livsmedelsbranschen har därför en väldigt viktig uppgift när det gäller att 

hjälpa konsumenterna att lättare förstå och ta till sig hälsobudskap 

44..33..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

Butikerna  ställer  sig positiva  till de nylanseringar Procordia Food kommer med och 

också tar väl emot deras produkter. Giertz berättar att de nyligen lanserade ett helt nytt 

koncept  som  heter  Felix  klassiker,  frysta  enprotionsrätter  som  är  näringsmässigt 

välbalanserade. Eftersom detta utbud av produkter inte tidigare funnits på marknaden 

är det väldigt viktigt att förklara för butiken på vilket sätt detta innebär en förbättring 

samt hur produkten  tillfredsställer konsumenternas behov.  I  samband med  liknande 

nylanseringar tillhandahåller de också informationsmaterial till butikerna för att de ska 

kunna kommunicera budskapet vidare till slutkonsumenten. 

44..33..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

En  väl  utförd  och  planerad  demonstration  kan  enligt  Giertz  mening  vara  väldigt 

framgångsrik när det gäller att nå ut till konsumenten. Därför är detta också något som 

används för att visa upp nylanseringar. För att få ett önskat resultat bör, som nämnts, 

demonstrationen  vara  väl utförd. Definitionen  av detta  är  bland  annat  att  en  tydlig 

målsättning finns. 

 

”…vad man vill uppnå och att det är tydligt specificerat.” 

Helena Giertz, Procordia Food 

 

Det är också väldigt viktigt att ”rätt” produkt demonstreras vid ”rätt” tillfälle. Vid alla 

dessa tillfällen anlitas professionella demonstrationsbolag. 

44..33..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Procordia Food använder till stor del produkternas förpackningar för att kommunicera 

ut  sina  budskap  till  konsumenterna.  De  vill  på  detta  sätt  förklara  och  upplysa 
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konsumenten  om  hur  respektive  produkt  kan  kopplas  ihop  med  hälsa. 

Förpackningarna designas både språk‐ och formmässigt för att se ”hälsosam” ut. Hur 

de olika förpackningarna motsvarar detta beror är lite olika från produkt till produkt. 

Giertz menar  att det  är viktigt  att  ta hänsyn  till vad varumärket  står  för och vilken 

produkt det är. Av den anledningen ser också designen för fryst färdigmat annorlunda 

ut jämfört med Funlights safter. 

 

Giertz berättar att arbetet med att ta fram en ny produkt består av flera olika steg. Till 

en början handlar det om att  identifiera ett behov hos konsumenten. Det handlar om 

att upptäcka en efterfrågan eller ett speciellt beteende. Denna information om idéer till 

nya produkter kan komma från ett flertal olika källor. Därefter identifieras ett projekt 

som de arbetar med och där avgör om detta ska  leda  till en ny produkt eller ett helt 

nytt  koncept.  Där  börjar  de  redan  tidigt  föra  diskussioner  kring 

marknadskommunikationen  för  den  här  produkten  eller  konceptet  till  den  aktuella 

målgruppen. Då är också förpackningsdesignen en del av denna kommunikation. 

44..33..55  PPllaacceerriinngg  

Under det  senaste  året har  leverantörerna  fått mindre  och mindre  att  säga  till  om  i 

butiksmiljön. 

 

”Ja, det är ju ingen hemlighet att det blir svårare och svårare för leverantörerna att komma in i 

butikerna.” 

Helena Giertz, Procordia Food 

 

För att kunna sänka sina inköpspriser har ICA förhandlat bort all plockhjälp från sina 

butiker.  Således  kan  inte  Procordia  Food  längre  plocka  upp  sina  varor  på  plats  i 

butiken och heller ta initiativ till exponeringar. Giertz menar också att eftersom det är i 

butiken konsumenten gör sitt val är butikskommunikationen väldigt viktig. Detta visar 

än en gång hur viktig förpackningsdesignen kan vara för att nå ut med sitt budskap. 
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44..33..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

När nya produkter lanseras är det väldigt viktigt att ge dem ett stort marknadsstöd för 

att konsumenten kan skapa sig en medvetenhet om produkten. För att verkligen nå ut 

till  konsumenten måste  denne  bli  uppmärksammad  på  produktens  existens  via  ett 

flertal kanaler som exempelvis via TV‐reklam, printannonser och demonstrationer. 

 

”Det är helheten som skapar kännedom.” 

Helena Giertz, Procordia Food 

 

Att konsumenten får denna påverkan från olika håll är alltså en viktig förutsättning för 

att  nå  ut med  sitt  budskap. Men  även  att  denna  påverkan  sker med  en  spridning 

tidsmässigt är viktig för att påminna och underhålla konsumentens kännedom om den 

nya produkten. 

 

Giertz menar att tiden för att nå ut till konsumenten och få denne att göra ett så kallat 

provköp ofta  inte är så  lång. Utmaningen  ligger  i att dessa konsumenter ska vara så 

nöjda med varan att de köper den igen. För att uppnå dessa återköp är det viktigt att 

konsumenten är nöjd med helhetsupplevelsen produkten ger dem. Denna upplevelse 

innehåller  förutom  smak  även  priset  och  hur  väl  den  fyller  det  behov  just  den 

konsumenten har. 
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44..44  IICCAA  

                                                     

Sedan  en  tid  tillbaka delas  Sveriges  1 500  ICA‐butiker  in  i  fem olika profiler utifrån 

kundernas allt högre krav på läge, sortiment, öppettider och priser. Dessa fem profiler 

är ICA Nära, Supermarket, Kvantum, Express samt Maxi ICA Stormarknad.144 Utifrån 

denna uppdelning har vi valt att utföra intervjuer med en representativ butik från tre 

av dessa profiler; ICA Nära, Kvantum och Maxi ICA Stormarknad.  

 

ICA arbetar mycket med  frågor som rör mat och hälsa. Hela organisationen har  tagit 

ett beslut om att detta är en viktig fråga. Därför erbjuder de också hjälp och stöd till de 

olika handlarna för att de ska kunna hjälpa konsumenten att välja produkter som är så 

bra för hälsan som möjligt. ICA centralt strävar efter att få så bra balans som möjligt i 

de  sortiment  som  butikerna  erbjuder.  Detta  arbete  handlar  bland  annat  om  att 

tillhandahålla ett visst antal nyckelhålsmärkta produkter samt  lyfta  fram avdelningar 

som frukt och grönt.145

 

Varje  ICA‐butik  ägs  av  en  enskild handlare  som  alltid har  sista ordet när det gäller 

sortiment  och  prissättning  i  handlarens  egen  butik.146  Alla  butiker  ska  dock 

tillhandahålla ett grundsortiment, utöver det är varje butik  fri att  ta  in de produkter 

som efterfrågas just där.147

 

Ett  sätt  för konsumenten att hitta nyttig mat  i butiken är att  titta efter ”nyckelhålet” 

som  dessa  produkter  är  märkta  med.  ICA  har  även  lanserat  en  ny  serie  med 

hälsosamma produkter  som kallas Gott Liv. Även dessa produkter  är märkta på  ett 

enkelt och tydligt sätt via olikfärgade ”bollar” som visar mängden kalorier, socker, fett, 

salt och fibrer i respektive produkt.148

 
144 ICA’s hemsida, A, 2005‐12‐14 
145 Christina Karlsson, ICA, 2005‐12‐14 
146 Christina Karlsson, ICA, 2005‐12‐14 
147 Niklas Andersson, Maxi ICA Stormarknad, 2005‐12‐01 
148 ICA’s hemsida, B, 2005‐12‐13  
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44..44..11  MMaaxxii  IICCAA  SSttoorrmmaarrkknnaadd  

Maxi ICA Stormarknad i Norrköping har funnits sedan 1994 och omsätter i dagsläget 

460 miljoner och sysselsätter ca 125 personer. Av dessa är de  flesta visstidsanställda, 

omvandlat  i  heltidstjänster  blir  det  ungefär  65  personer.  Vår  respondent,  Niklas 

Andersson,  har  varit  anställd  i  butiken  under  alla  dessa  elva  år  och  då  haft  olika 

arbetsuppgifter, men sedan 6 år tillbaka arbetar han som butikschef. Arbetsuppgifterna 

består i stort sett av att se till att allt fungerar så det är ett väldigt brett arbetsområde. 

Andersson  har  en  organisation  bestående  av  ett  antal  försäljningschefer  som  han 

främst  arbetar  mot.  Dessa  arbetar  i  sin  tur  mot  övriga  medarbetare,  även  om 

Andersson också har denna kontakt. 

44..44..11..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

Den ökade medvetenheten om hälsa och livsmedel i samhället märker butiken främst 

av  genom  att  utbudet  av  och  efterfrågan  på  hälsosamma  produkter  ökar  enormt 

mycket. De flesta nyheterna som kommer från  leverantörerna  idag hamnar  inom den 

kategorin.  Försäljningen  av  dessa  produkter  ökar  också  lite,  samtidigt  som 

försäljningen av produkter som är mindre hälsosamma minskar. Andersson framhäver 

att konsumenternas medvetenhet syns mycket i siffrorna för läskförsäljningen, allt fler 

väljer  istället  kolsyrat  vatten.  Försäljningssiffrorna  för  godis  är  dock  oförändrade. 

Andersson  upplever  att  konsumenterna  försöker  förändra  sina  vanor  när  det  gäller 

basfödan, men de allra flesta unnar sig ändå godis ibland. 

 

Sedan en tid tillbaka efterfrågar konsumenterna produkter med en lägre fetthalt i hög 

utsträckning. Men Andersson menar även att ”sockerdebatten” börjar märkas av mer 

och  mer.  Att  läskförsäljningen  minskar  är  ett  bevis  på  detta.  Även  de 

”kolhydratsdieter” som rekommenderas märks av i förändringen av utbudet. Fullkorn 

tillsätts i allt fler produkter som till exempel müsli och pasta för att de ska bli nyttigare. 

 

Denna  ökade  efterfrågan  anser  Andersson  att  vi  kan  tacka media mycket  för.  Det 

skrivs mycket om hälsosamma kostvanor och TV visar både matlagningsprogram och 



 
HUR TÄNKER FÖRETAGEN? 

 

  61

program  som  betonar  vikten  av  att  leva  sunt. Detta  är något  som  ökat  intresset  för 

matlagning väldigt mycket. Det gäller då  inte bara  intresset  för hälsoriktig kost, utan 

mat  i allmänhet. Han  tror också det är  från sådana TV‐program som konsumenterna 

erhåller en viss kunskap om vad som är hälsosamt och inte. Detta grundar Andersson 

på  att  relativt  få väljer  att köpa  light‐produkter med  aspartam  istället  för produkter 

med en hög fetthalt. De väljer  istället en annan vara som kan uppfylla samma behov. 

Överlag anser han att konsumenternas kunskap är relativt god. 

 

För att illustrera den påverkan matlagningsprogrammen har på konsumenternas inköp 

ger Andersson  ett  exempel med utgångspunkt  i det  kända matlagningsprogrammet 

”MAT” med Tina Nordlund: 

 

”Till en början var det helt sjukt, om man får säga så. Jag menar, var programmet på en torsdag 

och hon kanske tillagade svartrötter som inte ens 1 % av svenska befolkningen ens ätit. På 

fredagen kunde vi sälja hur mycket svartrötter som helst.” 

Niklas Andersson, Maxi ICA Stormarknad 

44..44..11..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

Andersson  anser  att  det  viktigaste  i  Maxi  ICA  Stormarknads  arbete  mot  att  få 

konsumenterna att göra hälsosammare val är att ha ett väldigt brett sortiment. Då kan 

de  även  erbjuda  dessa  hälsosamma  produkter  som  konsumenterna  efterfrågar  samt 

övriga nyheter  i ett tidigt skede. I övrigt försöker de  inte få konsumenten att göra ett 

eller annat val. Något vi noterade var också att  i  jämförelse med andra butiker  fanns 

relativt  lite  informationsmaterial  bland  produkterna  i  hyllorna.  Detta  är  dock  ett 

medvetet  val  från Anderssons  sida. Han menar  att  för mycket  skyltar  och  lappar  i 

hyllorna  lätt  kan  göra  att  det  upplevs  stökigt,  speciellt  i  en  stor  butik med  ett  rikt 

sortiment. Vissa  leverantörer  tillhandahåller  skyltningsmaterial  för  sina  nyheter  och 

det används då i butiken.  
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44..44..11..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

Något, utöver tidigare nämnda matlagningsprogram, som ger konsumenterna tips och 

idéer  inför middagen är demonstrationer som genomförs  i butiken samt ett Maxi‐kök 

där mat tillagas för provsmakning. Andersson menar att detta är väldigt tacksamt för 

konsumenten eftersom det ger dem  lite hjälp. Bland annat kunskaps‐ och  tidsbrist är 

något som gör att ett presenterat recept och lättillgängliga ingredienser tas emot på ett 

bra sätt av konsumenten. De recept som maten tillagas efter i Maxi‐köket kommer från 

ICA centralt. Men även andra aspekter kommer  in när det gäller val av  ingredienser. 

Oftast är det  leverantörerna som  finansierar matlagningen och då är det också deras 

produkter  som  visas.  Men  oftast  handlar  det  om  nyheter  som  ska  visas  upp  för 

konsumenterna,  både  när  det  gäller mat  i Maxi‐köket  och  vid  demonstrationer  och 

väldigt många av nyheterna är också hälsosamma. Alla recept i serien ”Vad ska vi äta 

ikväll?” som tillhandahålls av ICA är också märkta med nyckelhålet och visar tydligt 

näringsinnehållet i måltiden. 

44..44..11..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Andersson  är  övertygad  om  att  förpackningsdesignen  är  väldigt  avgörande  vid 

konsumentens  val  av  produkt. Han  anser  också  att  utvecklingen  av  förpackningar 

överlag gått mycket framåt. 

 

”De är idag mer trendiga och färgrika än för några år sedan.” 

Niklas Andersson, Maxi ICA Stormarknad 

44..44..11..55  PPllaacceerriinngg    

Placeringen  av  produkterna  är  heller  inget  som  sker  på  ett medvetet  sätt  för  att  få 

konsumenterna  att  göra  ett  speciellt  val.  Det  som  säljer  mycket  får  en  stor  och 

framträdande plats  i hyllan, oavsett om varan är hälsosam eller ej. Andersson menar 

att  de  genom  placering  och  skyltning  har  möjlighet  att  till  viss  del  påverka 

konsumentens val, men det är ändå upp till konsumenten själv att avgöra vad de vill 
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äta  och  då  är  det  viktigaste  för  butiken  att  tillhandahålla  just  de  efterfrågade 

produkterna. 

Att produkter som ses som hälsosamma ofta har ett högre pris än andra produkter  i 

sortimentet beror inte på att butiken tar ut högre marginaler på dessa varor. 

 

”…utan det är nog en kostsammare process att få fram varorna. Skulle jag kunna tänka mig.” 

Niklas Andersson, Maxi ICA Stormarknad 

 

Han  ger  de  ekologiska  varorna  som  exempel  och menar  att  de  ju  också  är mycket 

dyrare. Där har butiken  istället valt att  ta ut en  lägre marginal på dessa varor. Men 

motivet  till detta  är  främst  att  använda det  som  konkurrensmedel. När dessa  varor 

kommer  på  tal  berättar  Andersson  även  att  butiken  har  anställda  som  har 

specialkunskap om dessa produkter, precis som varor för allergiker. 

44..44..11..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

Andersson pratar mycket om hur konsumentens kostvanor kan ändras mot att äta mer 

naturligt hälsosam kost och menar då främst frukt och grönsaker. Denna konsumtion 

har ökat, men skulle kunna öka än mer. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att 

öka utbudet. Ett annat sätt skulle, enligt Andersson, kunna vara att tillhandahålla mer 

”lättillgänglig”  frukt  och  syftar då  bland  annat  på  färdiga  fruktsallader  som  finns  i 

större utsträckning utanför Sveriges gränser. Anderssons åsikt är att på grund av den 

tidsbrist som många konsumenter verkar uppleva tar de sig inte tid att köpa den frukt 

som krävs till en sallad och sedan skala, hacka och tärna den. 

 

När en konsument kommer in i butiken vet denne redan oftast tidigt vilken vara som 

önskas, stress och tidsbrist kan medföra att handlingen ska gå så fort som möjligt och 

därför väljs redan förutbestämda varor. Därför kan det också vara svårt att påverka en 

konsument  när  denne  väl  stigit  in  i  butiken.  Andersson menar  då  att  det  är  i  ett 

tidigare  skede media  har  en  stor  roll  i  att  förändra  konsumenternas  kunskap  och 

beteende. Det kan emellertid vara  relativt  lätt att styra en konsument  till att välja en 

viss vara genom den personliga kontakten  i butiken. Han menar också att det är det 
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mest effektiva sättet att nå ut till och påverka en konsument. Men då handlar det om 

att nå ut till enstaka kunder vid själva inköpstillfället.  

 

Men Andersson anser ändå att i grund och botten handlar det om att öka intresset för 

mat och hälsa för att kunna förändra beteenden. 

 

”Har du ett intresse av att leva sunt och röra på dig då blir man uppdaterad. Är man inte 

intresserad av det så tar man ju inte till sig information heller.” 

Niklas Andersson, Maxi ICA Stormarknad 

 

Även här påpekar Andersson att det är upp till konsumenten själv att bestämma vad 

de ska äta, men media kan hjälpa till mycket för att öka intresset kring ämnet. 
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44..44..22  IICCAA  KKvvaannttuumm  SSiiggnnaalleenn  

Kent Larsson har arbetat på ICA Signalen i Linköping drygt 10 år. Sedan ungefär ett år 

tillbaka  är  han  anställd  som  kolonialansvarig  och  hans  arbetsuppgifter  består  av 

varubeställning  och  –mottagning  samt  visst  personalarbete.  Butiken  klassas  sedan 

några månader  tillbaka  som  en  så  kallad  Kvantumbutik  och  heter  därför  nu  ICA 

Kvantum Signalen. Butiken har ungefär 120 anställda och omsätter drygt 300 miljoner. 

44..44..22..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

Larsson berättar att de  i butiken märker av att allmänheten  i allt  större utsträckning 

bryr sig om sin hälsa och vad de äter. De säljer en större mängd produkter med  lågt 

GI‐värde samtidigt som försäljningen av livsmedel med mycket socker minskar. Dessa 

sockerrika  produkter  försvinner  också  gradvis  ur  sortimentet  allt  eftersom  de  säljs 

mindre och mindre. Larsson upplever också att konsumenterna uppvisar ett beteende 

som  stämmer  överens  med  deras  medvetenhet  i  större  utsträckning  under 

veckodagarna än närmare helgen.  

 

De märker även av de många nya produkterna som lanseras inom detta område. Även 

leverantörerna har upptäckt att de inte kan stå utanför den här trenden om de inte vill 

riskera att  förlora marknadsandelar. Larsson ger Barilla  som exempel: För ett halvår 

sedan menade de att de tillverkade äkta italiensk pasta gjord på vete och aldrig skulle 

tillsätta  fullkorn  i  sina produkter. Men  eftersom de märker  av den  stora  efterfrågan 

kommer även de att lansera en fullkornspasta inom kort. 

 

”Då är det ju ändå konsumenten som har tvingat fram det” 

Kent Larsson, ICA Kvantum Signalen 

 

Den  ökade  efterfrågan  har  under  senare  tid  ändrats  från  produkter  som  innehåller 

mindre fett till produkter med mindre socker. Men som Larsson påpekar kommer det 

nya rön hela tiden. Men just nu handlar det främst om sockerfria och även till viss del 

om fiberrika produkter. 
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Trots  att  försäljningen  av  hälsosammare  varor  ökar  upplever  Larsson  inte  att 

försäljningen  av  varor  som  godis  och  chips minskar  i  någon  högre  grad. De  flesta 

konsumenterna  väljer  bort  de  produkter  som  tidigare  setts  som  nyttiga, 

”mellanprodukter”  som  Larsson  benämner  dem. Med  detta menar  han  exempelvis 

yoghurt  som många gånger  innehåller mycket  socker  eller  limpa med mycket  sirap. 

Han  tror  att  det  är  det  sortimentet  som  ”tar  stryk”.  Godsaker  unnar  sig  dock 

konsumenterna fortfarande i lika stor utsträckning. 

44..44..22..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn    

Alla  Kvantumblad  –  de  flygblad  som  skickas  ut  2  gånger  per månad  –  kommer  i 

framtiden  innehålla  en  sida med  råd och  tips  från  en dietist. De  skickar  även ut  ett 

profilblad inför jul där de berättar lite om butiken och dess personal. Även där finns en 

sida  som  inriktar  sig  på  hälsa.  Detta  är  ett  samarbete  med  Risenta  där  deras 

hälsoprodukter  som  till  exempel  nötter  och  solroskärnor  rekommenderas  som  ett 

substitut  för  chips och  snacks. Men här  framhäver Larsson också att det krävs både 

mycket tid och intresse. 

 

I  butiken  används  inte  så  mycket  skyltningsmaterial  från  leverantörerna.  Larsson 

förklarar detta med att detta material inte alltid är så jättebra, eller kanske snarare inte 

passar in i hyllorna. Han berättar också att leverantörerna fått ett minskat inflytande i 

butiken under senare år. Det har  förhandlats bort av  ICA centralt  för att kunna hålla 

nere priserna.  

 

”De får inte, ja, det är nätt och jämt att de får komma hit och besöka oss.” 

Kent Larsson, ICA Kvantum Signalen 

 

Larsson upplever tydligt att leverantörerna nu inte har en lika framträdande roll som 

de haft för bara ett år sedan. Han menar att vad de fortfarande får göra i butiken är att 

skylta lite. 
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44..44..22..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

Under varje torsdag och fredag sker ett antal demonstrationer av livsmedel i butiken.  

Det  är  då  främst  nyheter  som  kunderna  erbjuds  provsmaka.  Centralt  har  ICA  ett 

koncept som visas i alla Kvantumbutiker i Sverige. Ett par gånger per år har de också 

ett hälsotema på dessa demonstrationer. 

 

Larsson menar att de bokar in demonstrationer med alla leverantörer som vill visa upp 

sina varor  i butiken, men oftast handlar det om de  leverantörer  som har pengar  att 

bekosta detta. Det är dock inte oftast de som erbjuder de hälsosamma produkterna som 

har dessa pengar, utan det är mycket pizza, snacks och  läsk som  finns representerat. 

Men  samtidigt  säger  han  att  alla  företag  framhäver  sina  nyttigare  produkter  och 

försäljningen av dem går bättre och bättre. 

44..44..22..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Designmässigt  har  inte  Larsson  uppmärksammat  någon  förändring  hos  de 

hälsosamma  produkterna.  Han  upplever  att  leverantörerna  främst  försöker 

kommunicera sitt budskap om nyttigare produkter via text på förpackningen. Men han 

menar också att många av dessa budskap kan vara missvisande. 50 % mindre socker är 

ju i och för sig bra, men då måste ju även hänsyn tas till hur mycket socker produkten 

innehöll tidigare. Det är ju inte alla livsmedel som kan ses som hälsosamma bara för att 

sockermängden  halveras. Bättre  skulle det då  vara  om det  bara  var de  leverantörer 

som verkligen tillverkar hälsosamma produkter som fick kommunicera detta budskap 

via sina förpackningar.   

44..44..22..55  PPllaacceerriinngg  

Larsson förklarar att för alla ICA‐butiker som ägs av en enskild handlare handlar det 

mesta  av  försäljningen  om  lönsamhet.  Butiken  väljer  därför  också  att  exponera  de 

varor  som  har  högst  lönsamhet. Hälsosamma  produkter  har  generellt  varken  högre 

eller  lägre  lönsamhet än andra produkter. Larsson menar dock att om man verkligen 

skulle jobba med att få ut dessa produkter till konsumenterna skulle de kunna erhålla 
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en  väldigt  bra  lönsamhet. Då  skulle  också  intresset  av  att  exponera  dessa  varor  bli 

ännu större för butiken. 

 

Larsson visar hur de löpande bygger om hyllor i butiken. Anledningen till detta är att 

ge  produkter  som  ICAs  egna  varor  och  till  exempel  Kungsörnens  fullkornspasta 

framträdande platser då marginalerna på dessa produkter  är väldigt bra. Den  bästa 

placeringen av produkter är den som ligger ungefär i blickfånget höjdmässigt. Larsson 

berättar också att den bästa platsen sägs vara till höger om marknadsledaren inom den 

kategorin. Därför placerar de också gärna produkterna med höga marginaler där. 

 

Det är dock inte bara lönsamheten som avgör. En produkt som säljer väldigt bra, som 

exempelvis Felix ketchup, får också en väldigt stor plats i hyllan trots att lönsamheten 

inte är så hög. 

44..44..22..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

Larsson menar  att  butikens  intresse  handlar  om  att  sälja  varor.  Ska  de  tänka  rent 

ekonomiskt  spelar  det    ingen  större  roll  vilken  sorts  varor  de  säljer,  så  länge 

lönsamheten finns. 

 

”Men om man ska ta ett samhällsansvar, då får man sälja rätt vara.” 

Kent Larsson, ICA Kvantum Signalen 

 

Därför tycker han också att det borde ligga mer i leverantörernas intresse att nå ut till 

kunden. De som tillverkar de hälsosamma varorna måste basuna ut att deras varor är 

bra, menar han. Dock håller han med om att  leverantörerna är  lite part  i målet, så att 

säga. Därför kanske inte alltid konsumenten tar emot leverantörernas budskap och det 

möjligtvis  skulle ge  en  större genomslagskraft om det var butiken  som gick ut med 

samma budskap. Således menar han också att butiken förmodligen skulle kunna göra 

mycket  mer  än  de  gör  i  dagsläget.  En  del  av  informationen  de  skulle  kunna 

kommunicera till sina kunder är de ökade kraven för nyckelhålsmärkningen. 
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44..44..33  IICCAA  NNäärraa  SSttrröömmmmeenn  

Lindström arbetar  sedan ungefär ett och ett halvt år  tillbaka  som butikschef på  ICA 

Nära Strömmen  i Norrköping. Det är en relativt  liten butik med en omsättning på 25 

miljoner  kr  och  sju  anställda.  Tack  vare  storleken  på  butiken  består  Lindströms 

arbetsuppgifter  av  i  stort  sett  allt  inom  butiksarbetet,  från  arbete  i  kassan  till 

varubeställning  och  prissättning.  Detta  innebär  också  att  butikschefen  har  mycket 

kunskap om det mesta vi funderar kring.  

44..44..33..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

Hälsotrenden  som  just nu  råder  i  samhället  är  något  som  även märks  i Lindströms 

butik. Efterfrågan på  hälsosamma produkter  har  ökat mycket under  senare  tid. Det 

som uppmärksammats mest av kunderna verkar vara brödet där försäljningen skiftat 

mycket  från  ljust  till mörkt  bröd. Kunskapen  hos  kunderna  är  emellertid  inte  alltid 

jättebra enligt Lindström. Många kunder uppfattar allt mörkt bröd som nyttigt, även 

om så  inte alltid är  fallet då dessa sorter  ibland kan  innehålla väldigt mycket socker. 

Även försäljningen av hälsosamma flingor med mer fibrer samt müsli tar över andelar 

från cornflakes och andra flingor med mycket socker. 

 

Detta visar tydligt att kunderna fokuserar mycket på fiberinnehållet i livsmedlen. Även 

frågan kring Glykemiskt Index (ett mått på hur snabbt blodsockervärdet stiger efter ett 

visst  livsmedels har ätits) har uppmärksammats under  senare  tid och nu  finns även 

bröd med lågt GI. Lindström upplever att tidigare var det socker som ansågs som det 

mest ohälsosamma och då efterfrågades istället sådana produkter. Men nu svänger det 

bevisligen mer mot ett fokus på fibrer. 

 

”Socker har ju varit det stora, men nu har det börjat gå över till fibrer.” 

Tomas Lindström, ICA Strömmen 

 

Det har även kommit många nya produkter i Go Greens serie ärtor, frön och linser från 

AXA  och  även  liknande  produkter  från  Risenta.  Det  är  även  något  som  butiken 
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kommer att komplettera med i framtiden. Dessa produkter har dock nackdelen att det 

många gånger kan vara svårt att veta hur de ska användas i matlagning och Lindström 

funderar på  om det  kanske  är mer  sådana  typer  av  recept  som  ska  tas  fram  för  att 

underlätta för konsumenten. Butiken tillhandahåller vissa recept redan idag som mest 

inriktar sig mot husmanskost. 

44..44..33..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

I butiken arbetar de för att informera konsumenterna om vad som är hälsosamt genom 

att hänga ut skyltar som märker ut exempelvis ICAs nya sortiment Gott Liv. Lindström 

tror  att  fler  och  fler  aktörer  kommer  att  börja  arbeta  på  ett  liknande  sätt,  så 

konsumenterna lätt kan se vad som är hälsosamt. 

44..44..33..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

En  annan  form  av  påverkan  som  Lindström  nämner  är  demonstrationer  av  olika 

livsmedel. De har på eget eller på leverantörers initiativ demonstrerat olika livsmedel, 

främst  nyheter  som  kommer  ut  i  butiken. Det  är  inte  något  speciellt  fokus  just  på 

hälsosamma  livsmedel, men  å  andra  sidan  finns  de  flesta  nyheterna  just  inom  den 

produktgruppen. De har nyligen genomfört en demonstration av ett antal av ICAs Gott 

Liv‐serie. Den demonstrationen  var upplagd  för  att  erbjuda  frukostprodukter under 

morgonen  och  förmiddagen,  lunchprodukter mitt  på dagen  samt  andra  produkter  i 

sortimentet som passade för just den tidpunkten på dagen. Lindström provar gärna det 

upplägget  igen,  men  menar  att  det  kommer  att  bli  lättare  framöver  när  antalet 

produkter ökar än mer. 
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44..44..33..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Lindström upplever att förpackningsdesignen på hälsosamma produkter förändrats till 

det  bättre.  Förr  skulle  hälsosamma  produkter  gärna  ha  naturfärgade  förpackningar 

som  kunde  upplevas  lite  tråkiga,  men  nu  börjar  de  se  mer  ut  som  det  andra 

sortimentet.  

 

”Nu ser det roligare ut på utsidan och då kanske det fungerar på insidan också…” 

Tomas Lindström, ICA Strömmen 

 

Han är av den åsikten att förpackningen säljer och att detta också kan leda till att fler 

provar dessa produkter. 

44..44..33..55  PPllaacceerriinngg  

På ICA Strömmen används inte placeringen av produkterna på ett medvetet sätt för att 

påverka  kunderna. Vi  uppmärksammade,  när  vi  kom  in  i  butiken,  att  naturgodiset 

hade en mer framträdande placering än lösviktsgodiset. Men Lindström menar att det 

används  främst som ett konkurrensmedel då närliggande butiker  inte erbjuder detta. 

Han håller dock med om att det ger ett bra intryck. 

44..44..33..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

För  att  på  bästa  sätt  kunna  kommunicera  vikten  av  att  äta  hälsosamt  till 

konsumenterna och  även hur de  ska hitta dessa produkter menar Lindström  att det 

krävs påverkan av konsumenten redan innan denne kommer in i butiken. Han menar 

att  information  i exempelvis ett  informationsblad  som  skickas hem  till konsumenten 

kan få en större genomslagskraft än den påverkan de erhåller i butiken. Detta eftersom 

konsumenten ofta har mer tid hemma och då faktiskt också har möjlighet att sätta sig 

ner och läsa informationen. När de sedan väl kommer till butiken måste dock en viss 

påverkan ske där också. Men då handlar det mest om  tydlig skyltning om var dessa 

produkter finns för att konsumenten ska hitta dem. Just av den anledningen har också 

flera aktörer kommit med hela produktserier med hälsosammare produkter. Alla dessa 
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är märkta på liknande sätt och talar tydligt om vad livsmedlet innehåller. Som exempel 

på detta ges Gott Liv, vars märkning med ”bollar” tydligt visar andel fett, fibrer, socker 

och liknande samt Go Greens produkter som också har en tydlig märkning. 

 

De  hälsosamma  produkterna  är  oftast  dyrare  än  produkterna  inom  det  ordinarie 

sortimentet.  Detta  beror  dock  inte  på  högre  påslag  på  dessa  produkter  i  butiken. 

Lindström tror mer att det kan förklaras med att dessa är efterfrågade, både av butik 

och  av  konsument  samt  att  det  finns  relativt  få  aktörer  på marknaden. Därför  kan 

också de som säljer varorna till butiken ta ut ett högre pris. Han tror inte att det beror 

på  att produkterna  är  så mycket dyrare  att  tillverka. Lindström  skulle  istället hellre 

kunna  tänka  sig  att  minska  påslaget  eftersom  han  ser  det  som  goodwill  att 

tillhandahålla  dessa  produkter  samtidigt  som  hans  kunder mår  bättre. Han menar 

också  att  prissättningen  skiljer  sig mycket mellan  olika  butiker,  större  butiker  har 

dessutom möjlighet att hålla ett  lägre pris eftersom de dels har ett bredare sortiment, 

dels köper in större volymer än vad hans lilla butik gör. 
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44..55  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  eemmppiirriinn  

I detta avslutande empiriavsnitt ges en kort sammanställning av de svar som erhållit 

och  som  också  presenterats  tidigare  i  avsnittet. Detta  kan  ses  som  en  förberedande 

analys av materialet inför den kommande diskussionen i kapitel 6. 

44..55..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

Samtliga företag har upplevt en förändring i sortiment och efterfrågan som en följd av 

konsumenternas  ökade  medvetenhet.  Då  Fazer  Bageri  redan  tidigare  tillverkat 

hälsosamma produkter känner de även av en ökad konkurrens. 

44..55..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

På grund  av  företagens varierande  storlek och  således  även marknadsföringsbudget 

satsar de olika mycket på reklam för att nå ut med sitt budskap till konsumenten. De 

medier  som  används  skiljer  sig  också  beroende  på  aktör.  Medan  de  enskilda 

livsmedelsbutikerna satsar på flygblad och skyltningsmaterial satsar producenterna på 

annonser, events och  till viss del TV‐reklam. Butikerna ser att producenterna har det 

huvudsakliga ansvaret  i detta arbete. Många av respondenterna är också överens om 

att det krävs upprepade meddelanden för att verkligen nå ut till konsumenten. 

44..55..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

Demonstrationer används  flitigt  som ett medel att nå ut  till konsumenten bland alla 

tillfrågade.  Initiativet  till  dessa  tas  av  såväl  producent  som  butik.  Resultaten  av 

demonstrationerna har visat sig vara varierande, våra respondenter anser dock att om 

rätt dag och plats för visningen väljs är det ett effektivt kommunikationsverktyg. 

44..55..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Samtliga  livsmedelsproducenter  satsar  på  attraktiva  förpackningar  för  sina 

hälsosamma alternativ. De försöker också följa en enhetlig utformning och design för 

att  underlätta  för  konsumenten. Den  kommunikation  de  främst  använder  sig  av  är 
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korta  budskap  för  att  fånga  konsumentens  uppmärksamhet,  Scan  Foods  har  även 

utformat sina förpackningar efter vad konsumenten upplever som hälsosamt. 

 

Även  livsmedelsbutikerna märker av denna förändring och är överens om att de mer 

designmässigt tilltalande förpackningarna gör mycket för försäljningen. 

44..55..55  PPllaacceerriinngg  

Inga av de  ICA‐butiker vi besökt har på ett medvetet sätt använt sig av placering av 

produkter  för  att  på  så  sätt  öka  försäljningen  av  en  viss  produkt. Det  är  istället de 

produkter som säljer bäst som får det största utrymmet i hyllan. 

 

Livsmedelsproducenterna  känner  alla  av  det  minskade  inflytande  som  de  har  i 

butikerna i och med att ICA bortförhandlat denna hjälp. De har på så sätt inte lika stor 

möjlighet att påverka sina produkters placering i butiken, men hjälper ibland butiken 

med lite ”experttips”. 

44..55..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

Genomgående försöker företagen öka konsumenternas kunskap om kost och hälsa för 

att  på  så  sätt  påverka  deras  beteende.  Detta  görs  både  genom  reklam  och 

demonstrationer. Vad flera av våra respondenter också anser är att det krävs ett ökat 

intresse  för  hur  kosten  påverkar  vår  hälsa  för  att  konsumenterna  verkligen  ska 

förändra  sitt  beteende.  Detta  intresse  tror  de  kan  komma  från  exempelvis 

matlagningsprogram eftersom butikerna märker av en ökad efterfrågan på varor som 

använts i dessa program.  

 

 

 

 



 
VAD PÅVERKAR KONSUMENTEN? 

 

55..  VVAADD  PPÅÅVVEERRKKAARR  KKOONNSSUUMMEENNTTEENN??  

 

I detta andra teoriavsnitt presenteras mer ingående de metoder som de intervjuade 

företagen använder sig av i sina försöka att påverka konsumenten. 

Vi tar således upp mer konkreta exempel på hur företagen väljer att försöka påverka och 

förändra konsumenternas beslut genom att bland annat använda sig av demonstrationer, 

förpackningsdesign och reklam.  

55..11  PPååvveerrkkaann  

                                                     

Det är främst staten och näringslivets organisationer som har ett intresse av att påverka 

konsumenten. De  sätt  som  staten  kan  använda  sig  av  är  att  höja  och  sänka  skatter, 

strama  åt  eller  liberalisera  kreditmarkanden  samt  påverka  prisbildningen  genom 

genomförandet  av  avgifter  av  olika  slag  eller  tullar.  Genom  åtgärder  på 

arbetsmarknaden och lönemarknaden påverkar staten mera indirekt.149

 

Företag  påverkar  däremot  konsumenterna  varje  dag  genom  alla  de  aktiviteter  som 

företaget  använder  för  att  kommunicera  med  omgivningen  i  allmänhet  och  med 

marknaden i synnerhet.150 Många förknippar denna påverkan med reklam, men denna 

kommunikation  består  av  så  mycket  mer151,  som  till  exempel  produktens 

förpackningsdesign, pris och distribution152.  

 

 
149 Sandel, 1969 
150 Axelsson, 2005 
151 Axelsson, 2005 
152 Sandel, 1969 

  75



 

VAD PÅVERKAR KONSUMENTEN? 
 

 76

55..22  MMaarrkknnaaddsskkoommmmuunniikkaattiioonn  

                                                     

Alla  försök  som  görs  i  hopp  om  att  påverka  konsumenterna  betraktas  som 

kommunikation  till  marknaden,  som  meddelanden  till  konsumenterna.  Som  ett 

samlingsnamn  för  dessa  åtgärder  används  ordet  marknadskommunikation.  Att  se 

reklam  som  ett meddelande  är  ganska  naturligt, men  att  göra  detsamma med  till 

exempel prissättning,  faller  sig  inte  lika  naturligt. Att  försöka  förstå det underlättar 

avsevärt de effekter sådana åtgärder kan ha.153  

 

Överförandet  av  ett  budskap  mellan  en  avsändare  (företaget)  och  mottagare 

(konsumenten)  kallas  för  meddelande.  I  nästan  alla  fall  blir  det  meddelande  som 

mottas  inte  riktigt  densamma  som  sänds,  om  hänsyn  tas  till  vad  sändaren  önskat 

förmedla med sitt budskap. Ett meddelande har olika innebörd för olika mottagare, det 

vill säga att det  leder till olika reaktioner beroende på hur denne tolkar budskapet.154 

(Denna  kommunikationsprocess  och  hur  intresset  påverkar mottagandet  diskuteras 

vidare i avsnitt 5.5 Intresse.) Därför tar sändaren till olika åtgärder för att nå ut till fler 

mottagare  med  sitt  budskap.  Med  åtgärder  menas  olika  slags 

kommunikationsmedel.155  Dessa  kommunikationsmedel,  eller  medier,  kan  vara  av 

olika  karaktär. Holm  delar  in  dem  i  tre  huvudgrupper:  Framställande medium  som 

representeras av en så kallad kommunikator som använder röst, miner och gester för 

att förmedla ett budskap. Ett medium kan också vara återgivande i till exempel skriven 

text  i  en  tidning.  Den  tredje  och  sista  huvudgruppen  är  kanske  den  vi  främst 

förknippar med kommunikation  från  företag; det mekaniska mediet  som bland  annat 

innebär radio och TV.156  

 

De effekter som ett meddelande för med sig är ett tecken på hur det uppfattas. Kanske 

fick  inte meddelandet den  tänkta  effekten, men  att  effekten helt uteblev går  inte  att 

 
153 Sandell, 1969 
154 Statt, 1997 
155 Sandell, 1969 
156 Holm, 2002 
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säga, bara för att meddelandet inte uppfattades som planerat. Därmed menar Sandell 

på  att  det  finns  två  typer  av  meddelanden,  eller  två  typer  av  effekter  utifrån 

meddelanden.  Utlösningseffekten  syftar  till  de  reaktioner  ett  meddelande  får.  De 

reaktioner som ett meddelande kan utlösa är; ett väckt intresse, en uttråkad läsare, en 

förbannad sådan, någon slänger tidningen ifrån sig, någon nålar upp mittuppslaget på 

väggen och så vidare. Alla meddelanden har en utlösningseffekt av ett eller flera slag. 

Däremot åstadkommer vissa meddelanden även en effekt som kallas utlärningseffekten. 

Här förbereder ett meddelande mottagaren för ett senare tillfälle genom att finnas kvar 

i  mottagarens  minne.  Detta  meddelande  går  således  ut  på  att  förknippa  en  viss 

reaktion  med  ett  senare  tillfälle  som  benämns  testtillfället.  Varje  situation  när  en 

mottagare  utnyttjar minnet  av  ett meddelande  är  ett  testtillfälle.157  Franzén  påpekar 

vikten  av  att  även  ta  hänsyn  till  den  så  kallade  glömskekurvan,  som  utformats  av 

Zielske,  i detta skede. Kurvan  illustrerar hur alla  individer glömmer ett meddelande 

förr eller senare. Hur budskapet är utformat och valet av kanal påverkar  från vilken 

nivå  glömskekurvan  utgår  och  således  hur  snabbt  meddelandet  försvinner  från 

mottagarens minne.158

 

För  sändaren  av marknadskommunikation  är  det  viktigt  att  försöka  förutsäga  både 

utlösningseffekten och utlärningseffekten. Genom att veta hur mottagaren reagerat på 

vissa  tecken  och  referenser,  kan  utlösningseffekten  förutspås. Annars  kan  sändaren 

bara gissa utifrån effekter av tidigare, liknande tecken och referenser.  

 

Det huvudsakliga syftet med marknadskommunikation är att se utlärningseffekten av 

meddelandet.  Marknadskommunikation  kan  ses  som  en  form  av  utbildning  eller 

undervisning. Det  intressanta med detta är att  ju säkrare sändaren kan  förutsäga och 

åstadkomma effekten, desto mer kan den önskade lärdomen preciseras för mottagaren. 

Risken  för  feltolkningar  ökar  om  sändaren  lämnar  frihet  till  mottagaren  att  tolka 

meddelandet. Det  finns även  risk  för att  fel  reaktion  inträffar vid  fel  tillfälle om  inte 

                                                      
157 Sandel, 1969 
158 Franzén, 2002 
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reaktionstillfället  samt  reaktionen  är  preciserat.    Sandell  påstår  att  sändaren  kan 

kontrollera  utlärningseffekten,  medan  det  är  mottagaren  som  kontrollerar 

utlösningseffekten.  Självklart  stöter  effekten  på  konkurrens.  Utlärningsmeddelandet 

kommer att få konkurrera mot de vanor som mottagaren redan besitter. Sandell anser 

att utlärningseffekten endast kan uppnås om den inte strider mot de vanor mottagaren 

redan har.159 Även Statt menar att mottagarens redan befintliga attityder påverkar hur 

ett meddelande mottas och i vilken utsträckning det då kan påverka konsumenten. Det 

är också tydligt att alla produkter kan tilltala alla personer. Han anser därför att det är 

viktigt att vända sig till rätt målgrupp via rätt kanal med sitt meddelande för att kunna 

nå ut till konsumenten och på så sätt uppnå vad Sandell kallar utlärningseffekten.160  

55..33  PPååvveerrkkaann  iinnnnee  ii  bbuuttiikkeenn  

                                                     

När en konsument kommer till livsmedelsbutiken kan deras beteende se relativt olika 

ut. Medan vissa menar att när konsumenten väl stigit  in  i butiken och vet vad denne 

vill  ha  är  det  svårt  att  förändra  denna  uppfattning161,  menar  andra  att  många 

konsumenters  inhandling  ofta  är  oplanerad  och  fylld  av  impulsinköp162.  Tidigare 

forskning har dock visat att relativt få uppvisar det tidigare nämnda beteendet. I den 

resterande gruppen har vissa en uppfattning om ungefär vilken produkt de söker, men 

inte vilket  varumärke. Resterande konsumenter  i denna grupp,  vilka  är  rätt många, 

utför köp  som  är mer  eller mindre  oplanerade.163 Både  leverantörer  och butiker har 

således  en  stor  möjlighet  att  öka  sin  försäljning  om  de  bara  kan  förstå  vad  som 

påverkar  konsumentens  köpbeteende.  För  det  krävs  en  förståelse  för  hela  den 

kommunikationsprocess  som  en  konsument  står  som mottagare  av164  och  en del  av 

denna process är den påverkan som konsumenten utsätts för inne i butiken. Några av 

de  faktorer  som  kan  påverka  vid  ett  beslut  vid  denna  tidpunkt  är  produktens 

exponering,  förpackningens design,  erbjudanden och demonstrationer  samt  slutligen 
 

159 Sandell, 1969 
160 Statt, 1997 
161 Christina Karlsson, ICA, 2005‐11‐16 
162 Solomon, 1992 
163 Statt, 1997 och Solomon 1992 
164 Abratt & Goodey, 1990 
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produktens pris, dessa faktorer kommer också diskuteras mer ingående nedan. Det är 

dock viktigt att belysa hur denna påverkan verkligen uppfattas av konsumenten och 

således  även  påverkar  densamme  beror  till  största  på  de  teorier  som  tidigare 

behandlats kring konsumentbeteende165. 

55..33..11  PPrroodduukktteennss  ppllaattss  ii  hhyyllllaann  

                                                     

Enligt Statt ska den mest attraktiva platsen i hyllan vara i ögonhöjd, följt av midjehöjd 

och slutligen längst ner mot golvet166. Frank & Massey har dock funnit att effekten på 

försäljningen av att exponera produkten på olika höjder endast är marginell167. 

 

En allmänt vedertagen teori inom handeln menar dessutom att en placering till höger 

om  det marknadsledande märket  ska  öka  försäljningen168. Men  även  detta motsägs 

enligt  en  studie,  denna  gång  genomförd  av  Gruebele.  Den  visar  att  en  ändrad 

disponering av produkterna i hyllan inte leder till en förändring i försäljning, i alla fall 

inte på kort sikt.169

 

Det är emellertid bevisat att ett större utrymme  i hyllan  leder till en ökad försäljning. 

Men  detta  gäller  endast  vid  så  kallade  impulsköp  av  produkter  som  har  en  hög 

acceptans hos konsumenten, inte för de som har en låg acceptans.170 Även Curhan har 

kommit till den slutsatsen att ett större utrymme i hyllan leder till ökad försäljning av 

impulsvaror. Han menar även att ju fler substitut det finns till en produkt, desto högre 

blir försäljningen när exponeringen ökar.171

 
165 Statt, 1997 
166 Statt, 1997 
167 Frank & Massey, 1970 
168 Christina Karlsson, ICA, 2005‐12‐14 
169 Gruebele, 1971 
170 Cox, 1970 
171 Curhan, 1972 
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55..33..22  PPrroodduukktt‐‐  oocchh  fföörrppaacckknniinnggssddeessiiggnn  

                                                     

”The  goal  of  product  design  is  to  elicit  more  positive  than  negative  responses  among 

consumers…”172 är Bloch’s definition av förpackningsdesignen uppgift. Kotler anser att 

designen  ofta  är  avgörande  för  valet  av  produkt.173  Då  inhandlingen  sker  relativt 

oplanerat  kan  konsumenten  många  gånger  välja  en  produkt  som  tilltalar  ögat174. 

Designen kan alltså göra att en konsument uppmärksammar produkten och designen 

kan  då  även  kommunicera  ut  ett  budskap.  Designen  kan  i  vissa  fall  även  göra 

produkten mer användarvänlig och således tillföra ett större värde för konsumenten.175  

 

Smith ser det däremot som att förpackningens främsta uppgift är att skydda produkten 

vid  till exempel  frakt. Han menar även att  förpackningen ska underlätta användning 

och  kommunicera  ut  tillverkarens  budskap.  Även  de  två  förstnämnda  uppgifterna 

kommunicerar dock indirekt ut ett budskap då till exempel en mindre funktionell eller 

trasig  förpackning  ger  en mindre  fördelaktig  bild  av  produkten.176  Även  Axelsson 

menar  att designen  innebär  både  en  funktionell  och  en promotionell utformning  av 

produkten  och  förpackningen.  Den  funktionella  utformningen  av  själva  produkten 

beaktar  i huvudsak  slutanvändarnas önskemål, medan  förpackningens  funktionalitet 

främst  utformas  med  hänsyn  till  transport  och  lagring.  Färgsättning,  layout, 

produktens namn med mera utgör den promotionella utformningen.177

 

Genom  att  hänvisa  till  forskning  kring  kategorisering  hävdar  Bloch  att  när 

konsumenten ser en ny produkt försöker denne placera in produkten i en existerande 

kategori  för att  förstå det nya. Av den anledningen bör även  företaget som  tillverkar 

produkten tänka i dessa banor. Genom att testa designen på målgruppen för att se hur 

 
172 Bloch, 1995, s. 20 
173 Kotler, 1999 
174 Statt, 1997 
175 Bloch, 1995 
176 Smith, 1998 
177 Axelsson, 2005 
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dessa kategoriserar produkten kan de minska risken för att konsumenten gör oönskade 

associationer.178

 

Bloch menar att den  ideala förpackningsdesignen är den som har förmågan att väcka 

positiva uppfattningar och känslor samt  leda  till handling hos målgruppen. Vad som 

utlöser  detta  hos  konsumenten  kan  dock  vara  svårt  att  avgöra  eftersom  det  även 

handlar mycket om konsumentens smak. Även om en konsument tycker att designen 

är tilltalande behöver inte en annan göra det. Det är även viktigt att designen stämmer 

överens med övrig marknadsföring av produkten, som till exempel reklam.179

55..33..33  DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  oocchh  GGrraattiisspprroovveerr  

                                                     

En av den mänskliga kulturens mest utbredda och grundläggande normer är, enligt 

sociologer  och  antropologer,  reciprocitetsregeln.  Denna  regel  innebär  att  vi  själva 

försöker att återgälda det som vi har fått av någon annan. Eftersom denna regel ger en 

känsla  av  framtida  förpliktelser,  gör  det  de  möjligt  att  skapa  eller  utveckla 

kontinuerliga relationer, transaktioner och byten som är till nytta för samhället.180  

 

En  av  de  vanligaste  situationerna  där  reciprocitetens  makt  uppkommer  är  vid 

gratisprover  samt  demonstrationer,  som  har  en  lång  och  effektiv  historia  som 

marknadsföringsteknik. Den aktuella produkten delas i regel ut till potentiella kunder 

för  att  se om de  tycker om den. Självklart har  tillverkaren  ett  legitimt motiv bakom 

detta, vilket är att låta kunden prova produktens kvalitet. Gratisprovernas fördel är att 

de är en gåva, och därmed aktiveras reciprocitetsregeln. Cialdini menar också att det 

finns en nackdel med detta och det är att bytesprocessen riskerar att bli ojämn.181 Den 

största nackdelen vi kan se med detta är att det många gånger endast handlar om att 

konsumenten  provar  produkten  och  således  inte  behöver  leda  till  återköp,  vilket 

många gånger kan vara den största utmaningen för företaget.  

 
178 Bloch, 1995 
179 Bloch, 1995 
180 Cialdini, 2005 
181 Cialdini, 2005 
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55..33..44  PPrriissssäättttnniinngg  

                                                     

Pris  är  den  kostnad  som  debiteras  för  en  produkt,  eller  summan  av  värdet  som 

konsumenter  byter mot  fördelarna  av  att  ha  eller  använda  produkten  eller  tjänst.182 

”Priset är nästan alltid ett viktigt konkurrensmedel”183 enligt Axelsson och det kan även ses 

som  ett  väldigt  flexibelt  konkurrensmedel  i  och med  att  det  kan  ändras med  kort 

varsel. Kunden anser ofta att billigare erbjudande är mer attraktivt. Men i vissa fall kan 

även ett högre pris vara något  som väcker kundernas  intresse. Detta eftersom priset 

ofta  fungerar  som en  spegel av produktens egenskaper.184 Ett högt pris uppfattas av 

många som en indikation på hög kvalitet.185

 

Blattberg  el  al. menar  att många  forskare  och  butiker  ser  producenternas motiv  till 

prissänkningar  som ett  försök att öka  sin marknadsandel och att  få konsumenter att 

prova deras produkter till ett lägre pris och således även en lägre risk. Han själv menar 

dock att den ökade försäljningen inte i så hög utsträckning beror på att konsumenterna 

byter till ett annat varumärke på grund av ett lägre pris. Utan snarare att de som redan 

tidigare  är  trogen  till det märket  köper  extra mycket  till  ett  lågt pris. Han  förklarar 

alltså den ökade  försäljningen med att konsumenten ”hamstrar” varorna när de säljs 

till ett lågt pris.186 Att de konsumenter som är trogna varumärket väljer att köpa stora 

mängder till ett  lågt pris gynnar dock  inte alltid handeln eftersom detta ofta  leder till 

en minskad försäljning när priset återgår till det normala187. 

 
182 Kotler, 1999 
183 Axelsson, 2005, s. 175 
184 Axelsson, 2005 
185 Smith, 1998 
186 Blattberg et al. 1981 
187 Abratt & Goodey, 1990 
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55..44  PPååvveerrkkaann  uuttaannfföörr  bbuuttiikkeenn  

Som  tidigare  nämnts  har  vissa  konsumenter  redan  gjort  sitt  val  när  de  stiger  in  i 

butiken. Den påverkan de erhåller  inne  i butiken är därför ofta verkningslös och bör 

därför  istället  komma  från  andra  håll  redan  tidigare.  Denna  påverkan  och 

kommunikation från företagens sida syns ofta i form av reklam i olika utföranden. Men 

som vi  tidigare nämnt har  reklamen  inte samma  ställning som  tidigare och  företagen 

försöker nu i allt större utsträckning utnyttja de synergieffekter som andra tillgängliga 

marknadsföringsverktyg  kan  ge  för  att  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  nå  ut  till 

konsumenten188.  Men  denne  kan  även  påverkas  att  köpa  en  produkt  genom 

rekommendationer från bekanta. Ytterligare faktorer som kan öka konsumenterna vilja 

att köpa en produkt är om intresset för företaget och dess produkter ökar.  

 

Vi har tidigare belyst en eventuell skillnad mellan den person som genomför köpet och 

den som använder produkten. Då slutanvändaren av produkten inte alltid finns med i 

butiken  när  köpet  genomförs  är  också  de mottagare  av  denna  påverkan  som  sker 

utanför butiken.  

 

Ett  urval  av  de  faktorer  som  kan  avgöra  vilket  val  en  konsument  gör  redan  innan 

denne stiger in i butiken presenteras nedan.  

55..44..11  MMeeddiiaa  oocchh  RReekkllaamm  

                                                     

En viktig kanal för att företagen ska kunna nå ut till sina målgrupper med olika former 

av  budskap  är media.  Om  produkter  och  tjänster  görs  olika  reportage,  antingen  i 

konsumentupplysande  syfte  eller  som  underhållning.  Speciellt  påtagligt  är  detta  i 

specialtidskrifter som kan handla om mat, hälsa och liknande.189  

 

 
188 Harvey i Cooper, 1997 
189 Axelsson, 2005 
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Reklamen har inte längre en lika given roll i företagens marknadskommunikation som 

den  tidigare haft. Den är emellertid  fortfarande ett centralt verktyg, men det blir allt 

viktigare  att  verkligen  identifiera  och  definiera  vilken  roll  reklamen  ska  spela  i 

kommunikationen.190 Gustafsson och Rennemark definierar  reklam  som ”att  ideligen 

ropa”, vilket enligt dem betyder att föra ut budskap. Verktyg som form, färg, ord och 

retorik  används  för  att  tillverka  ett  budskap. Med  hjälp  av  dessa  verktyg  försöker 

marknadsföraren påverka individernas kunskap, attityder, känslor samt beteende.191  

 

När  det  gäller  reklam  för  dagligvaror  syftar  den  till  att  skapa  kännedom  om 

produkterna och varumärket. Detta  för att  få konsumenten att känna  igen eller  fråga 

efter  produkten  i  butiken.192  Forskning  kring  konsumenters  förmåga  att  ta  till  sig 

information och använda denna för att åtskilja produkter från varandra och även fatta 

rationella  beslut  har  dock  visat  sig  vara  begränsad. Detta  gäller  i  hög  grad  för  just 

dagligvaror som ofta kräver mindre engagemang inför själva köpet.193 Ett sätt att då nå 

ut till konsumenten kan vara att använda sig av reklam som anspelar på humor, något 

som Statt menar är effektivt för produkter inom denna kategori194. 

 

Gustafsson  &  Rennemark  menar  att  det  finns  grundläggande  krav  på  reklam. 

Reklamen måste  för det  första  nå mottagaren,  sedan  bör mottagaren  upptäcka den, 

följt av att den blir  läst och  till  sist  ska mottagaren  ta åt  sig  reklamens budskap och 

därefter agera så som avsändaren vill. Ett bra budskap berör och skapar reaktioner195 

och en önskad reaktion kan ofta vara ett köp av produkten i reklamen. Reklamen kan 

dock se ut på många olika sätt; det kan handla om annonser i tidningar och utomhus, 

eller  TV‐reklam  och  direktreklam.  Hur  budskapen  i  dessa  olika  reklamkanaler 

utformas är olika, precis som mottagandet. Detta behandlas vidare i följande stycken. 

 
190 Clemmow i Cooper, 1997 
191 Gustafsson & Rennemark, 2002 
192 Gustafsson & Rennemark, 2002 
193 Foxall & Goldsmith, 1994 
194 Statt, 1997 
195 Gustafsson & Rennemark, 2002 
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55..44..11..11  AAnnnnoonnsseerriinngg    

Under annonseringens tidiga dagar kunde en annons vara utformad på två olika sätt; 

den kunde ropa och skrika ut alla fördelar som fanns med just den produkten, eller så 

vädjade annonsen till modersinstinkten196. 

 

Idag ser dock annonserna annorlunda ut och har blivit någonting vi stöter på varje dag 

i dagspress, veckopress, fackpress, matchprogram, på Internet et cetera. När ett företag 

väljer att införa en annons i tidningen finns det saker att ta i beaktning, så som vilken 

plats  är mest  attraktiv  och  har  störst  genomslagskraft. Omslagssidorna  samt  första 

delen av tidningen anses som den mest attraktiva platsen. Att synas är emellertid bara 

första  steget,  detta  betyder  inte  att  annonsen  blir  läst  eller  att  läsaren  agerar  som 

avsändaren vill. Annonsering går ut på att fånga upp läsaren för att leda denne genom 

annonsen. Knepet är att hela tiden lova den som läser mer information och ännu större 

belöning om denne fortsätter att läsa.197  

55..44..11..22  DDiirreekkttrreekkllaamm

                                                     

  

Genom  direktreklam  har  företag  möjligheten  att  anpassa  budskapet  exakt  till 

målgruppen.  Samtidigt  har  också  direktreklam  den möjligheten  att  avsändaren  kan 

bestämma vilken dag meddelandet ska nå mottagaren.198 Exempel på direktreklam är 

när den lokala ICA‐handlaren delar ut flygblad i ett villaområde.  

 

Enligt  Gustafsson  &  Rennemark  brukar  den  traditionella  direktreklamen 

kommuniceras  ut  via  förpackning,  personlig  argumentation,  information  eller  brev 

med svarsmöjlighet. Det är viktigt att direktreklamen upptäcks av mottagaren och inte 

försvinner i mängden av all annan reklam. Det kan många gånger räcka med att välja 

ett  avvikande  format  för  att  synas, men  säkraste  kortet  är  att  välja  tredimensionell 

direktreklam  i  form av  lådor,  tuber eller  liknande. Sedan bör marknadsföraren se  till 

 
196 Tyler, 1957 
197 Gustafsson & Rennemark, 2002 
198 Gustafsson & Rennemark, 2002 
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att göra direktreklamen personlig och lockande samt att den bör innehålla ett löfte för 

att minimera risken att det slängs direkt i papperskorgen.199  

55..44..11..33  RRaaddiioo--,,  TTVV--  oocchh  bbiioorreekkllaamm

                                                     

  

De enda mediekanalerna som når så gott som hela det svenska folket är radio och TV. 

Detta är på grund av att vi ser mycket på TV och  lyssnar på radion  flera  timmar per 

dag. Av den totala reklamkakan står radio‐, TV‐ och bioreklam för tio procent.200 Hur 

själva  reklamen  är  utformad  kan  också  påverka  hur  mottagaren  ser  på  själva 

produkten201. Att vi reagerar på själva utformningen kan vi se ett tydligt exempel på i 

hur en individ kan följa vissa TV‐reklamer som en serie och på så sätt underhållas av 

dem, medan vi skyndar oss att byta kanal när vissa andra reklamfilmer visas. På så sätt 

ändras även våra attityder till de produkter som visas beroende på hur meddelandes 

är  utformat202.  Men  som  nämnts  redan  tidigare  kan  inte  alltid  våra  attityder 

sammankopplas med ett köp av produkten. Även om vi underhålls av reklamfilmen är 

det inte säkert att vi verkligen köper produkten som visas. 

 

Bioreklam  får dock en annan uppmärksamhet eftersom  individerna  redan sitter  i sin 

fåtölj med all uppmärksamhet riktad mot filmduken och utan möjlighet att byta kanal 

under  reklamen.  Dessutom  gör  alla  effekter,  såsom  större  bild,  bättre  ljud  samt 

atmosfären mycket för mottagandet. Bioreklam har även av den anledningen en högre 

status  än  TV‐reklam,  trots  att  de  reklamfilmer  som  visas  på  TV  och  bio  ofta  är 

identiska.203

 

Radioreklam är ett väldigt bra medium för att nå ut med ett lokalt meddelande. Detta 

sätt fungerar också bra som ett komplement till exempelvis en TV‐kampanj för att öka 

genomslagskraften. Franzén menar att radioreklam många gånger ger en större effekt 

 
199 Gustafsson & Rennemark, 2002 
200 Gustafsson & Rennemark, 2002 
201 Statt, 1997 
202 Statt, 1997 
203 Gustafsson & Rennemark, 2002 
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än  vad många  andra medier  skulle  ha  gjort  för  samma  pengar. Detta  beror  på  att 

mottagaren själv tvingas skapa sig en bild av  informationen när denne hör reklamen. 

På så sätt blir det lättare för mottagaren att minnas budskapet.204

 

Gemensamt för dessa tre kanaler är emellertid att de på mycket kort tid ska föra ut sitt 

budskap, oftast handlar det om 30 sekunder eller mindre. Därför gäller det att utnyttja 

tiden rätt. Om radio‐, TV‐ och bioreklam ska samverka med andra aktiviteter som till 

exempel  annonsering,  butiksreklam  eller  direktreklam  är  det  också  viktigt  att  hålla 

ihop kommunikationen och uppvisa ett enhetligt budskap. Annars kan det leda till att 

mottagaren blir förvirrad och effekten av reklamen minskar.205  

55..44..11..44  IInntteerrnn

                                                     

eett  

De  allra  flesta köpprocesser  innehåller  en  fas då konsumenten  är medveten om vad 

denne vill ha, då har Internet blivit ett bra ställe för individen att söka information om 

produkten.  Internetanvändningen  fortsätter  att  öka  och  därmed  också  antalet 

domäner,  sajter  och  portaler  som  vi  använder  för  att  finna  vår  information.  De 

vanligaste  användningsområdena  för  Internet  är  att  få  svar  på  vanliga  frågor, 

kommunicera med rådgivare och säljare, få kontakt med användargrupper, söka upp 

referensföretag, söka information samt utföra köp.206 Internet ska även ses som en plats 

där reklam och kommunikation direkt kan leda till ett köp207. 

 

Annonsering på Internet har ett antal fördelar jämfört med andra medier. Den första av 

dessa är möjligheten att nå sin specifika målgrupp på ett relativt enkelt sätt genom att 

använda  databaser.  Annonsören  har  också  möjlighet  att  kartlägga  användarens 

intressen genom att  följa dennes  informationssökning  samt utvärdera vilken  respons 

 
204 Franzén, 2002 
205 Gustafsson & Rennemark, 2002 
206 Gustafsson & Rennemark, 2002 
207 Franzén, 2002 
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en  annons  har  genom  att  räkna  antalet  besökare.  Denna  annonseringsform  har 

dessutom fördelen att den är väldigt flexibel och syns dygnet runt, året runt.208

 

För  att  nå  ut med  sitt  budskap  via  Internet  gäller  samma  principer  som  för  andra 

kanaler; budskapet ska vara enkelt, rakt, fokuserat på kundens behov och ha en design 

som inte döljer budskapet. Eftersom platsen för reklamen ofta är begränsad bör texten 

förkortas  eller  förenklas. Att  länka  till  en  fulltext är även  ett alternativ, där kan den 

som är intresserad läsa mer om erbjudandet. För att nå ut till många bör ett språk som 

alla förstår användas, vilket innebär att svåra ord som kan misstolkas skall undvikas.209  

55..44..11..55  SSaalleess  pprroommoottiioonn  

Gustafsson & Rennemark menar  att  digitala  presentationer, OH‐bilder,  videofilmer, 

skylt‐  och  displaymaterial  och  presentreklam  kan  ses  som  några  exempel  på  Sales 

promotionmaterial  som  underlättar  och  stödjer  vid  försäljning,  såväl  vid  personlig 

försäljning som vid försäljning  i butik210. van Waterschoot & van den Bulte tar dock  i 

en artikel upp ett antal ”problem” med begreppet Sales promotion och ett av dessa är 

att det är ett mångtydigt begrepp som saknar en klar definition. Av den anledningen är 

det också  svårt att utvärdera effekterna av Sales promotion.211 Schultz och Robinson 

menar då att Sales promotion hellre ska ses som ett verktyg  för att sammanlänka de 

övriga komponenterna i företagets marknadsföring212. 

55..44..11..66  UUttoommhhuussrreekkllaamm

                                                     

  

Utomhusreklam  i  form  av  stortavlor,  affischpelare,  tunnelbanereklam  och  så  vidare 

står  endast  för  två  procent  av  den  svenska  reklamkakan.  Utomhusreklam  delas 

traditionellt upp  i affischering och  trafikreklam. Det  finns en hel del olika  ställen att 

sätta  upp  sina  affischer  på  och  lika  många  olika  alternativ  för  layouten.  En 

 
208 Zeff & Aronson, 1999 
209 Gustafsson & Rennemark, 2002 
210 Gustafsson & Rennemark, 2002 
211 van Waterschoot & van den Bulte, 1992 
212 Schultz & Robinson, 1982 
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kombination av utomhusreklam och TV‐reklam ökar uppmärksamhetsvärdet med 20 

till 50 procent.  213 Eftersom affischerna är något som vi människor läser i förbifarten är 

det viktigt att budskapet är kort och lättförståeligt för att få önskad genomslagskraft.214

55..44..11..77  TTiiddnniinnggaarr  

Det är viktigt att behålla de kunder företaget har och det är inte alltid lätt att se till att 

alla kunder känner sig uppmärksammade. Då kan en kundtidning vara det rätta medlet 

eftersom kunden kommer att känna sig uppmärksammad och omhändertagen, fast att 

de inte har en personlig kontakt med försäljaren. Syftet med en kundtidning är att höja 

kvaliteten  på  kundvården,  företaget  kan  också  ha  behov  av  att  ge  kunderna 

kontinuerlig  information  om  nyheter,  sortimentförändringar,  produktfakta  och 

uppdateringar.  I  jämförelse med andra kanaler är kundtidningen ett ekonomiskt och 

effektivt  alternativ.  Genom  att  ha  en  kundtidning  får  företaget  en  positiv  profil 

eftersom det uppfattas som om företaget har mycket att säga, bryr sig om sina kunder 

och är seriösa.215   

55..44..22  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss    

                                                     

Enligt Smith förknippar många PR med endast en förkortning av pressreleaser eller –

relationer.  Även  Almqvist  och Wilson menar  att  båda  betydelserna  kan  läsas  in  i 

förkortningen. Detta  är  emellertid  endast  en  del  av  betydelsen.  En mer  rättvisande 

betydelse  är  istället  en  utveckling  och  ett  underhåll  av  goda  relationer med  olika 

aktörer.216 Almqvist och Wilson föreslår vissa PR aktiviteter som främst inriktar sig på 

at  bygga  upp  relationer med media217.  Smith menar däremot  att de  olika  aktörerna 

även  kan  representeras  av  alla  som  företaget  är  beroende  av,  som  till  exempel 

anställda, investerare, kunder, samhället och även konkurrenter.218  

 

 
213 Gustafsson & Rennemark, 2002 
214 Franzén, 2002 
215 Gustafsson & Rennemark, 2002 
216 Smith, 1998; Almqvist & Wilson, 2000 
217 Almqvist & Wilson, 2000 
218 Smith, 1998 
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PR har under senare år fått en ökad betydelse på grund av medias ökade  intresse för 

företag,  konsumenternas  krav på  information  samt  företagens  behov  av  att  ständigt 

söka  kostnadseffektiva  kommunikationsverktyg219.    PR  är  kostnadseffektivt  i  den 

bemärkelsen att det till skillnad från reklam inte handlar om att betala för det utrymme 

där budskapet syns.  Det genererar dock en kostnad i form av tid och kunskap, något 

som krävs  för att välja  rätt media vid  rätt  tidpunkt samt att  skriva pressreleaser och 

skicka ut dessa till rätt instanser.220  

 

En av de största fördelarna med PR är att en artikel har högre trovärdighet än reklam. 

Smith menar att detta förmodligen beror på att artikeln skriven av en person som inte 

har ett personligt intresse i företaget. En nackdel är däremot att företaget, vars budskap 

ska kommuniceras ut via en artikel, sällan har kontroll över vad som  skrivs och hur 

budskapet vinklas, vilket reklam ger en möjlighet till.221  

55..44..33  WWoorrdd  ooff  MMoouutthh  

                                                     

Undersökningar har visat att missnöjda kunder pratar om deras missnöjdhet  till  två 

eller  tre gånger  fler personer än en nöjd kund. En missnöjd kund kan berätta om sin 

händelse  av  en  viss  produkt  eller  tjänst  för  upp  till  11  personer.  Ofta  får  aldrig 

företaget reda på detta men ryktet sprider sig snabbt på marknaden.222 Dåliga nyheter 

sprider sig snabbt som Kotler säger; “Bad Word of Mouth  travels  further and  faster  than 

good Word of Mouth and can easily poison opinion about the company”223. Det blir även mer 

kostsamt  och  svårare  för  företaget  att  locka  till  sig nya  kunder  om deras produkter 

skulle framställas i dålig dager.224 Nöjda kunder däremot tenderar att inte berätta det i 

lika stor utsträckning. Istället  lutar de åt att bli ”lojala”  till företaget eftersom de blev 

nöjda  första  gången de  använde produkten.225 Även  om  alla  som  blir påverkade  av 

 
219 Harvey i Cooper, 1997 
220 Smith, 1998 
221 Smith, 1998 
222 Smith, 1998 
223 Kotler, 1999 
224 Best, 2005 
225 Smith, 1998 
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Word of Mouth  inte alltid är potentiella kunder kan de ändå  i sin  tur påverka andra 

potentiella kunders val. 226 Detta beror bland annat på att vi är måna om att de vi tycker 

om inte ska göra ett dåligt val och därför delar vi med oss av våra erfarenheter kring 

produkter.227

  

Likväl  som positiva åsikter om ett  företags produkter anses väldigt  trovärdigt228 och 

därför  kan  fungera  som  gratisreklam  kan  negativa  åsikter  vara  förödande  för  ett 

företag. Det är därför viktigt att företag har kännedom om kundernas åsikter och för att 

uppnå detta börjar allt fler företag införa frågeformulär som där kunden får lämna sina 

synpunkter angående produkter och service de tagit del av. Med hjälp av detta hoppas 

företagen kunna  se vilka  fel och brister produkten besitter samt uppmärksamma om 

kunderna anser att servicen har brustit. Detta för att undvika de negativa konsekvenser 

som Word of Mouth kan få för ett företag. Eftersom det är kundnöjdhet som påverkar 

Word of Mouth, är det extra viktigt  för  företagen att satsa på kvalitet och kundvård. 

Det är nämligen detta som kan skilja ett företag från ett annat och även vilken produkt 

kunden väljer.229

55..55  IInnttrreessssee  

                                                     

Alla ovanstående kanaler  för att nå ut  till konsumenten kan påverka denne på olika 

sätt. Laurent och Kapferer menar att beroende på hur intresserad konsumenten är kan 

denne  ta emot ett budskap via  till exempel TV‐reklam på ett passivt eller aktivt sätt. 

Detta  påverkar  sedan  tolkningen  av  detta  budskap.  Den  passive  konsumentens 

bristande intresse kommer att fungera som en begränsning för tolkningen medan den 

aktive  konsumenten  använder  sitt  intresse  för  att  vidare  bearbeta  detta  budskap.230 

Detta anser vi kan illustreras i en modell för kommunikationsprocessen som vi tidigare 

har diskuterat i avsnitt 5.2 Marknadskommunikation: 

 
226 Best, 2005 
227 Solomon, 1992 
228 Solomon, 1992 
229 Smith, 1998 
230 Laurent & Kapferer, 1985 
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Figur 5.1 – Kommunikationsprocessen231  

 

Modellen visar hur mottagaren tolkar det utsända meddelandet.  Denna tolkning anser 

vi  således  vara  beroende  av  vilket  intresse  mottagaren  har  för  både  det  aktuella 

meddelandet  och  avsändaren.  Den  feedback  avsändaren  därefter  erhåller  från 

mottagaren  visar  sig  ofta  i  form  av  ett  köp.  Ju mer  intresserad  konsumenten  är  av 

produkten och de  fördelar  som kommuniceras ut desto mer motiverad  är denne  att 

genomföra köpet232. 

 

För  att  kunna  anpassa  sig  till  dessa  skillnader  i  intresse  och  således  nå  ut  till  sin 

målgrupp på ett effektivt sätt måste ett företag ta hänsyn till ett antal variabler när de 

utformar  sin  marknadsföringsstrategi.  Faktorer  som  kan  påverka  hur  ett  budskap 

mottas  är  vilken  typ  av  media  som  används,  hur  många  gånger  meddelandet 

repeteras,  hur  långt det  är  och  vilken  ton det  har,233 det  vill  säga  hur meddelandet 

kodas. Det handlar även om att kombinera de verktyg som kan användas för påverkan 

som tidigare nämnts i detta kapitel på mest effektiva sätt.  

 

 

 
231 Fri tolkning av en kommunikationsmodell utifrån Axelsson, 2005 och Schramm i Smith, 1998 
232 Statt, 1997 
233 Laurent & Kapferer, 1985 

Feedback 

Avsändare  Meddelande Kanal  Mottagare 

Vem…  …säger vad… … i vilken kanal… … till vem?

”Kodning”  ”Tolkning” 



 
DISKUSSION 

 

66..  DDIISSKKUUSSSSIIOONN  

 

I detta kapitel ställs den information vi fått genom de utförda intervjuerna i relation till de 

teorier som presenterats i tidigare kapitel. På detta sätt uppkommer en diskussion kring dels 

hur företagen påverkar konsumenten i dagsläget, dels hur konsumenten egentligen kan 

påverkas och vad som skulle krävas för att ett beteende ska förändras. De olika aktörerna kan 

dessutom påverka konsumenten i olika utsträckning och vid olika tillfällen på grund av att 

individen är olika mottaglig vid olika tidpunkter och situationer. 

66..11  UUpppplleevvdd  fföörräännddrriinngg  

Livsmedelsbutikerna  märker  av  konsumenternas  ökade  medvetenhet  om  kostens 

påverkan på hälsan genom att efterfrågan på  livsmedel med högre fiberinnehåll samt 

mindre  fett  och  socker  ökar.  Den  ökade  efterfrågan  visar  tydligt  på  hur 

konsumenternas krav på produkter och  företag ökar. Av denna anledning ökar även 

kraven på butikerna att tillhandahålla dessa produkter.  

 

Men  konsumenten  sätter  även  press  på  producenterna  att  tillverka  produkter  inom 

denna kategori. Ett  tydligt  exempel på detta visar Barilla  i  sitt agerande;  från att ha 

tagit  ett  tydligt  avstånd  från  fullkornspasta har de nu på grund  av konsumenternas 

efterfrågan ändrat uppfattning och följer med i samma utveckling som konkurrerande 

företag. Detta beror på företagens rädsla att tappa marknadsandelar och således även 

försäljning  om  inte  även  de  hakar  på  en  trend  som  kan  generera  både  pengar  och 

anseende  för  företaget. Att  företagen  är  rädda  att  tappa marknadsandelar  visar  sig 

också i den ökade konkurrensen som Fazer upplever. Då detta företag alltid tillverkat 

grövre bröd märker de tydligast av alla de andra företagen som vill vara med och slåss 

om detta segment. 

 

Denna stora förändring i efterfrågan från konsumentens sida kan ha sina grunder i en 

förändring  av  intresset.  En  av  våra  respondenter  berättade  om  den  påverkan  ett 
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matlagningsprogram  kan  ha  på  konsumenternas  inköp  följande  dagar.  Detta 

tillsammans  med  alla  nya  matlagningsprogram  och  andra  TV‐program  som 

exempelvis  ”Du  är  vad du  äter”  visar på  att detta  är  ett  ämne  som  konsumenterna 

finner intressant. Laurent & Kapferer menar att ett större intresse hos mottagaren leder 

till att denne tar emot meddelandet på ett mer aktivt sätt än den ointresserade. Ställs 

det ökade intresset hos konsumenterna i relation till dessa teorier bör såväl butiker som 

producenter nu ha ett gyllene läge att kommunicera ut sina budskap gällande kost och 

hälsa. 

66..22  AAtttt  nnåå  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn  

Samtliga  respondenter  använder  sig  av  reklam  i  olika  former  för  att  nå  ut  till 

konsumenten. De meddelanden som sänds ut via olika kanaler används för att fånga så 

många konsumenters intresse som möjligt. Att använda flera olika kanaler för att nå ut 

med  sitt meddelande  är  också  något  som  förespråkas  inom  teorin. Anledningen  till 

detta  är  att  alla  konsumenter  är  olika mottagliga  vid  olika  tidpunkter  och  via  olika 

kanaler. Därför ökar företagens chanser att nå ut till fler individer med sitt budskap då 

de använder sig av de strategier som de nämnt. Detta eftersom de första meddelanden 

som konsumenten mottar gör denne uppmärksam på produkten, annan  reklam  som 

exempelvis  annonser  och  utomhusreklam  underhåller  därefter  intresset. Detta  visar 

modell 4.1 som framtagits utifrån intervjun med Peter Svensson på Scan Foods väldigt 

tydligt. Han berättar hur de först gör konsumenten uppmärksam via TV‐reklam, sedan 

påminner de i annonser. När konsumenten sedan kommer till butiken finns ytterligare 

påminnelser där både på kundvagnar och i disken. Genom reklam utanför butiken har 

dessutom  företagen  möjlighet  att  påverka  de  konsumenter  som  inte  själva  köper 

livsmedel. Detta får en stor betydelse i de fall konsumenten inte är densamme som till 

exempel beslutsfattaren. Precis som i exemplet med lilla Lisa och flingorna. 

 

Både  teori  och  empiri  stödjer  antagandet  att  konsumenten  är  väldigt  påverkbar  i 

butiksmiljön.  En  av  våra  respondenter menar  att  han  genom  att  rekommendera  en 

speciell produkt ofta kan förmå konsumenten att välja denna. Detta beror på att väldigt 
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få av dem  som handlar vet exakt vilka varor och vilka märken de kommer att köpa 

redan  innan de  kommer  in  i  butiken. Det  visar  sig  tydligt  hos dem  som  skriver  en 

inköpslista; väldigt få skriver ner vilket märke som ska köpas. Många gånger kan dock 

detta redan ha avgjorts i vårt undermedvetna eftersom vi helt enkelt är vana att köpa 

en  viss  produkt.  Vi  handlar,  enligt  Lönn,  enligt  gamla  invanda mönster. Men  han 

menar även att dessa mönster kan förändras. I dessa fall kanske butikspersonalen kan 

påverka  oss  att  köpa  en  viss  produkt.  En  av  våra  respondenter menar  att  trots  att 

konsumenten redan har bestämt sig för att köpa en viss produkt av ett visst märke, kan 

han ändå  förmå denne att välja ett annat märke. Här handlar det således mycket om 

det sista steget  i den så kallade köpprocessen. Beroende på hur produkten motsvarar 

konsumentens  förväntningar  avgör  eventuella  återköp.  Men  huruvida  detta  kan 

användas i syfte att påverka ett beteende tror vi skiljer sig från vara till vara. Handlar 

det om en produkt som till exempel ketchup som konsumenten alltid köpt, tror vi det 

är  svårare  att  verkligen  förändra  konsumentens  beteende  utifrån  detta  så  kallade 

provköp. Detta eftersom konsumenten redan har en uppfattning om en vara i samma 

produktkategori som nu måste överträffas av den nya produkten. Handlar det däremot 

om en produkt som konsumenten väljer att köpa för första gången är det nog lättare att 

påverka  det  fortsatta  beteendet  i  en  viss  riktning  eftersom  konsumenten  saknar 

tidigare preferenser. 

 

Vi  vill  här  ytterligare  föra  en  diskussion  kring  det  så  kallade  provköpet  då 

konsumenten för första gången köper en speciell produkt som denne ser som hälsosam. 

Vi  tror  att  en  konsument  kan  ha  extra  höga  förväntningar  på  en  sådan  produkt 

eftersom  den  många  gånger  kan  representera  mer  än  bara  mat  för  konsumenten. 

Hälsosamma  livsmedel och ett sunt  leverne kan vara en del av konsumentens  livsstil 

och då  ser vi det  som  än viktigare att produkten  lever upp  till dessa  förväntningar. 

Annars ser vi detta som en trolig uppkomst till en dålig erfarenhet av en produkt. En 

erfarenhet som konsumenten gärna delar med sig av via samtal med bekanta. Enligt 

teorier  om  fenomenet Word  of Mouth  kan dessa  åsikter  spridas  snabbt  och  således 

påverka en stor mängd konsumenter på ett negativt sätt.  
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För att  locka kunder till sin butik använder sig många handlare  idag av  lockvaror till 

lägre  priser.  Detta  lockar  kunder  till  butiken  men  är  inget  som  varken  vi  eller 

respondenterna anser bör användas i syfte att förändra konsumenternas kostvanor till 

det bättre. Först och  främst  är hälsosamma varor  inte  alltid  lämpliga  som  lockvaror 

eftersom  de,  än  så  länge,  inte  lockar  en  tillräckligt  stor  andel  kunder  enligt  våra 

respondenter. De som väl lockas av erbjudandet är heller inte de konsumenter som vill 

förändra sitt beteende. Detta grundar vi på Blattbergs påstående om att de som lockas 

av dessa erbjudanden oftast är de som redan tidigare provat produkten och ser detta 

som ett tillfälle att köpa extra mycket av varan.  

 

Som  nämndes  redan  i  inledningskapitlet  skulle  många  konsumenter  vilja  äta 

hälsosammare  men  saknar  denna  information  i  butiken.  De  som  tillverkar  de 

hälsosamma produkterna  tillhandahåller denna  information  till  butiken. Men denna 

kommer inte alltid fram till konsumenten. Butikerna väljer att inte alltid använda detta 

material. Dels för att kunna hålla ordning mellan hyllorna, dels för att materialet  inte 

alltid håller önskad kvalitet gällande information. I och med att informationen främst 

har  funktionen av att kommunicera ut själva varan  till konsumenten och kanske  inte 

att upplysa om dess positiva effekter  finns det en  risk att  företagen använder  sig av 

sådana meddelanden  som de vet  fångar konsumentens uppmärksamhet men kanske 

inte alltid är tillräckligt informativa. Våra respondenter vid butikerna är, som vi nämnt 

ovan,  inte  alltid  nöjda  med  den  information  dessa  meddelanden  förmedlar  till 

konsumenten. Frågan är då hur dessa meddelanden skulle kunna förändras för att öka 

konsumenternas  kunskap.  Kanske  lösningen  kan  vara  information  och 

rekommendationer  från  en  källa  som  inte  har  någon  koppling  till  den  specifika 

produkten. Vi anser att denna information idag fungerar mest som reklam för att öka 

försäljningssiffrorna. Men vi  tror att om  istället en oberoende part  tillhandahåller en 

enhetlig och  informativ märkning  i hyllorna  i butiken blir det både  trovärdigare och 

lättare för konsumenten att ”hitta rätt”.  
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Info  Info

 
Figur 6.1 – Information i butiken234

Om denna enhetliga märkning skulle kunna ses som ett naturligt  inslag  i varje butik 

och även vara placerad på liknande sätt skulle det underlätta för att konsumenten att 

hitta den information som söks. Dock krävs då även att denna skyltning ska anpassas 

efter butikernas  önskemål  för  att de  ska kunna hålla den  ordning  i butiken  som de 

önskar. Detta är  i så fall ett arbete som bör utföras av ICA  i samarbete med handlare 

och producenter. Diskussionen kring enhetlig märkning återkommer vi till i stycke 6.4 

som behandlar det budskap som förmedlas via förpackningarna. 

66..33    DDeemmoonnssttrraattiioonneerr  

                                                     

Både producenter och butiker  tar ofta  initiativ  till demonstrationer av  livsmedel. De 

produkter som främst demonstreras är nyheter och eftersom 75 % av alla nylanserade 

livsmedel har en koppling till hälsa visas också många produkter inom denna kategori. 

Det är tydligt att tiden och platsen för demonstrationen är avgörande för framgången. 

Men då är  frågan vad som  räknas som  framgångsrikt? Förmodligen hur många  som 

provsmakar  och  sedan  köper  produkten.  Således  är  det  ett  bra  sätt  att  nå  ut  till 

konsumenten och ge denne en  chans att  skapa  sig en åsikt om produkten. De  flesta 

demonstrationer  sker  på  torsdagar  och  fredagar  då  storhandlingen  ofta  genomförs. 

Butikerna  är  visserligen  välbesökta dessa dagar men  besökarna  kan  också  ofta  vara 
 

234 Egen konstruktion 

  97



 

DISKUSSION 
 

 98

                                                     

relativt stressade och vad konsumenterna  främst är  intresserade av är att genomföra 

sina inköp så fort som möjligt för att komma hem till familjen235. Många konsumenter 

har möjlighet att provsmaka produkten, men vi anser inte att det är ett optimalt sätt att 

nå ut till konsumenten  i syfte att förändra ett beteende. Detta eftersom det är svårare 

för demonstratisen att verkligen nå ut till en stressad konsument om varför produkten 

är bra. När det gäller demonstratisens arbete anser vi det också vara viktigt att denne 

kan argumentera  för vad de hälsosamma beståndsdelarna  i produkten gör  för hälsan 

och inte bara själva produktens egenskaper. De kan på detta sätt, istället för att endast 

sälja  den  specifika  produkten,  även  ”sälja”  kunskap  till  konsumenten.  En  insatt 

demonstratis ger även ett bättre  intryck och kan  lättare sälja  in en produkt om denne 

har  stor  kunskap  om  produkten  och  snabbt  kan  ge  ett  svar  till  den  nyfikne 

konsumenten.  

 

Vi ställer oss även frågande till hur den tidigare nämnda reciprocitetsregeln påverkar 

en  konsument.  Hur  den  påverkar  beteendet  visas  genom  att  denne  ofta  köper 

produkten. Men om detta beror på att konsumenten känner  sig  förpliktigad att göra 

detta  frågar  vi  oss  hur  detta  påverkar  samma  individs  attityd  till  produkten. Då  vi 

inför  intervjuerna  inte  stött på dessa  teorier har de heller  inte diskuterats med våra 

respondenter. Därför kan vi inte resonera kring deras åsikter, utan får gå till våra egna 

tankar och teorier kring hur konsumenten fungerar. Vi kan här dra paralleller till oss 

själva,  hur  vi  känner  oss  när  vi  blir  erbjudna  att  provsmaka  något. Det  kan  ibland 

nästan kännas genant att smaka och sedan bara gå därifrån. Vi som konsumenter kan 

då känna oss tvingade till köp, trots att vi egentligen inte har ett intresse av produkten, 

precis som reciprocitetsregeln antyder. Vi tror då att vår attityd skulle kunna påverkas 

i en negativ riktning om den enda anledningen till köpet ses som ett tvång. Dock tror 

vi  inte  att  alla  konsumenter  resonerar  på  detta  sätt,  utan  produkten  når  nog  ut  till 

många konsumenter som då kan bilda sig en objektiv uppfattning om produkten. 

 
235 Detta antagande baseras på författarnas egna erfarenheter från arbete inom handeln. 
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66..44  FFöörrppaacckknniinnggaarr  

Det heter att du ”äter med ögat” och detta stämmer nog väl in redan i butiksmiljön då en 

individ  kan  välja  produkter  utifrån  dess  förpackning.  Detta  är  något  samtliga 

respondenter varit överens om. Både de  tre  intervjuade  livsmedelsproducenterna och 

ICA  tänker mycket  på  förpackningsdesignen  vid  utvecklingen  av  sina  hälsosamma 

produkter. Av den anledningen har även designen förändrats mycket de senaste åren 

och  blivit  mer  attraktiv.  Företagen  strävar  också  efter  en  enhetlig  design  för  de 

nylanserade produkterna vilket är väldigt positivt  för att ”hjälpa” konsumenten göra 

önskvärda associationer när de ser produkten. Detta är också något som Bloch anser är 

av stor vikt för att konsumenten inte ska associera den nya produkten på ett felaktigt 

sätt,  utan  att  denne  direkt  ska  göra  en  koppling  till  hälsa.  Scan  är  det  enda  av  de 

tillfrågade företagen som designat produkterna i sin hälsosamma serie för att de ska ha 

ett  utseende  som  förknippas  med  hälsa.  Förpackningar  till  andra  hälsosamma 

livsmedel  försöker  istället  främst  kommunicera  ut  ett  budskap  i  textform  till 

konsumenten. Men  för  att  fånga konsumentens uppmärksamhet måste meddelandet 

vara väldigt kort och blir av den anledningen ofta inte så informativt.  

 

Uppfattningen om hur medvetna konsumenterna verkligen är om kostens inverkan på 

hälsa verkar vara väldigt delad hos våra respondenter. Vår personliga uppfattning är 

att de  flesta konsumenter är medvetna om att kosten påverkar hälsan. Väldigt  få kan 

ha  kommit  undan  alla  debatter  kring  socker  och  fett. Men  vi  tror  att  relativt  få  är 

medvetna om vilka  livsmedel de egentligen ska äta  för att påverka sin hälsa positivt. 

Därför  ger  de  korta  meddelanden  som  finns  på  förpackningarna  inte  alltid 

konsumenten önskad hjälp. För vad säger egentligen ”lågt GI” huvuddelen av Sveriges 

befolkning? Andra meddelanden  kan  istället  till  och med  vara missvisande;  ”50 % 

mindre socker” behöver  inte alltid  innebära att en produkt är nyttig om sockerhalten 

redan från början är väldigt hög. Därför efterfrågar många av våra respondenter, och 

vi  med  dem,  strängare  krav  på  märkningen  av  produkter.  Skärpta  krav  på 

nyckelhålsmärkningen är ett steg i rätt riktning, men mer behövs för att konsumenten 

ska kunna  lita på de meddelanden denne mottar via produkternas  förpackningar. Vi 
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tror även att ett ökat förtroende för dessa budskap kan leda till att konsumenten väljer 

en viss produkt framför en annan. Detta följer samma linje vi redan tidigare varit inne 

på när det gäller det informationsmaterial som tillhandahålls av producenterna.  

66..55  PPllaacceerriinngg    

På  grund  av  förhandlingar  mellan  ICA  centralt  och  livsmedelsproducenter  får 

producenterna allt mindre möjlighet att nå ut till konsumenten genom att använda sig 

av produktplacering och exponeringar i butiksmiljö. Denna kommunikationskanal viks 

allt mer för butikspersonalen. Det anses att produkter som får en större plats  i hyllan 

och placeras  i ögonhöjd säljer bättre. Vilket och hur mycket utrymme en produkt har 

kan  alltså  vara  avgörande  för  försäljningssiffrorna.  Men  butikerna  väljer  att  ge 

populära och  lönsamma varor den  största och mest  framträdande platsen, delvis  av 

praktiska skäl, men självklart även av ekonomiska.  

 

Respondenterna  vid  det  tre  butikerna  vi  besökt  anser  inte  att  de  påverkar 

konsumenten  i  någon  större  utsträckning.  De  menar  att  deras  arbete  är  att 

tillhandahålla produkter och att det därefter är upp till konsumenten själv att välja vad 

de  ska  köpa.  Vi  anser  dock  att  de  faktiskt  påverkar  konsumentens  val,  om  än 

omedvetet. Teorierna stödjer antagandet om att produkter som får en stor plats i hyllan 

säljer mer.  Eftersom  butiken  väljer  att  ge  de  produkter  som  säljer  bäst  den  största 

platsen  påverkar  de  således  konsumenterna  att  köpa  ännu  mer  av  den  varan. 

Placeringen skulle därför kunna användas i syfte att påverka konsumenterna att välja 

hälsosammare  livsmedel  och  kunna  bli  en  positiv  spiral  och  en  ny  möjlighet  för 

butikerna att göra förtjänster samtidigt som de bidrar till hälsosammare kostvanor. Det 

kan även ses som ett tillfälle för butiken att visa upp ett eventuellt samhällsansvar. 

 

Att varje  ICA‐butik ägs av en enskild handlare ger dem både en  för‐ och en nackdel 

när det gäller att påverka konsumenternas kostvanor. Fördelen har de genom att de 

själva bestämmer vilka produkter  som  ska  finnas  i deras  sortiment  i  jämförelse med 

konkurrerande livsmedelskedjor. De skulle därför kunna välja att tillhandahålla en stor 
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mängd  hälsosamma  livsmedel  för  att  påvisa  vikten  av  detta  för  konsumenten.  De 

skulle  då,  precis  som  diskuterats  ovan,  kunna  ge  dessa  produkter  en  framträdande 

plats för att på så sätt påverka konsumenten. Det enskilda ägandet är dock en nackdel 

just när det gäller denna påverkan eftersom varje handlare ständigt måste ta hänsyn till 

vinster och därför  inte kan välja ett enbart exponera produkter  i syfte att förändra ett 

beteende.  En  av  våra  respondenter  var  dock  övertygad  om  att  mer  arbete  med 

hälsosamma produkter  skulle kunna göra dem mer  lönsamma  än de  är  i dagsläget. 

Detta påstående anser vi kan kopplas till vad vår respondent på Scan angav som en av 

anledningarna  till  att  de  hälsosamma  produkterna  ofta  är  dyrare;  avsaknad  av 

stordriftsfördelar. En ytterligare ökad efterfrågan och således även försäljning av dessa 

varor  skulle  leda  till  att  större  volymer  både  produceras  och  köps  in.  På  detta  sätt 

skulle även kostnaderna pressas ner samtidigt som förtjänsterna blir större. 

66..66  AAtttt  fföörräännddrraa  eetttt  bbeetteeeennddee  

De  tre  intressenter  som  ska  samverka  i  syfte  att  förbättra  folkhälsan  är  samhälle, 

företag och konsument. Vi ser dock  inte denna samverkan som ett stort problem  i de 

fall  då  företagen  är  en  producent  eftersom  deras  vinstintresse;  att  sälja mer  av  sina 

produkter, inte behöver stå i konflikt med samhällets och konsumentens intressen. En 

ökad  försäljning  av  företagets  nylanserade  produkter,  det  vill  säga  en  stor  andel 

hälsosamma  produkter,  leder  både  till  att  konsumenternas  efterfrågan  tillfredsställs 

och  en  ökad  konsumtion  av  dessa  är  en  av  faktorerna  som  kan  bidra  till  en  bättre 

folkhälsa.  I  de  fall  då  företaget  representeras  av  en  livsmedelsbutik  kan  dock  deras 

vinstintresse stå i större konflikt med de övrigas intressen. Butiken ökar inte sin vinst 

mer genom att öka försäljningen av just hälsosamma livsmedel. De väljer att exponera 

de  produkter  som  har  högst  lönsamhet  och  som  efterfrågas mest  av  konsumenten. 

Således  exponeras  till  exempel  lösviktsgodis  som genererar  en hög  lönsamhet. Vissa 

konsumenters  efterfrågan  tillfredsställs  i  och med  detta, men  däremot  gynnar  inte 

detta folkhälsan. 
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Reklam  och  andra  kommunikationsmedel  utanför  butiken  används  för  att  få 

konsumenten att efterfråga de marknadsförda varorna i butiken. Men undersökningar 

visar  att  detta  önskade  beteende  sällan  uppvisas  då  de  allra  flesta  inköp  sägs  vara 

relativt  oplanerade.  Ska  vi  lita  på  teorierna  borde  alltså  den  påverkan  som  sker  i 

butiken ha den största effekten på konsumenten. Men vi ställer oss mycket tveksamma 

till  att detta  verkligen  förändrar  ett  beteende  hos  konsumenten. Vi  tror  att det  finns 

stora  möjligheter  att  förmå  konsumenten  att  göra  så  kallade  provköp  genom  att 

använda  till  exempel  skyltning  och  demonstrationer.  Men  ett  förändrat  beteende 

kräver en ökad kunskap och större intresse. Den ökade kunskapen är det nog svårt att 

ge  konsumenten  i  själva  butiken.  Genomslagskraften  blir  nog  större  om  denna 

information mottas  i hemmet där konsumenten  faktiskt har  tid att  läsa och  ta  till sig 

budskapet.  Ett  sätt  för  konsumenten  att  erhålla  information  är  genom 

livsmedelsföretagens hemsidor. Detta är ett snabbt och relativt enkelt sätt att få svar på 

sina frågor, men detta kräver dock att konsumenten redan har ett intresse av att själv 

söka denna  information. Därför  är kundblad  och  ‐tidningar  som  skickas ut  av både 

butiker  och  ICA  centralt  en  viktig  del  i  upplysningen  av  konsumenten.  Denna 

information  tror  vi  också  har  en  större  genomslagskraft  än  om meddelandet  skulle 

komma  från en specifik producent som vill marknadsföra en produkt. När det gäller 

att nå ut med ett meddelande via en tidning menar Gustafsson & Rennemark att det är 

omslagssidorna och första delen av tidningen som är den attraktivaste platsen. Därför 

är det också viktigt för företagen som ger ut dessa kundtidningar att ta hänsyn till var 

informationen om kost och hälsa placeras för att så effektivt som möjligt kunna nå ut 

med sitt budskap. Men för att informationen ska medföra en ökad kunskap kommer vi 

än en gång tillbaka till intressets betydelse för mottagandet av ett budskap. 

 

På  ovan  nämnda  sätt  får  alltså  konsumenten  kunskap  om  vikten  av  en  hälsosam 

kostsammansättning. Producenterna  får därför  i detta skede en viktig uppgift genom 

att de kommunicerar ut vilka specifika produkter konsumenten kan välja för att kunna 

praktisera  dessa  kunskaper.  Oavsett  om  vi  utgår  från  att  producenternas  motiv 

handlar om att göra vinster eller att  förbättra  folkhälsan handlar det om att nå ut  till 
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konsumenten. Det  största  ”försäljningsknepet” handlar  i vilket  fall  som helst om  att 

påvisa  produkternas  positiva  egenskaper.  Främsta  sättet  att  nå  ut  till  konsumenten 

utanför  butiken  blir  reklam  i  olika  former  och  kanaler.  Men  producenterna  har 

fortfarande  en  viss möjlighet  att  påverka  inne  i  butiken  genom  att  använda  sig  av 

budskap som kommuniceras via  förpackningar och  informationsmaterial. Här kan vi 

dock knyta an till vad som tidigare diskuterats kring tydligare märkning och hårdare 

krav på informationen för att det ska kunna ses som upplysning av konsumenten. 

 

Vi  tror  även  starkt  på  en  förändrad  behandling  av  hälsosamma  livsmedel  för  att  öka 

informationen  till  konsumenten  ytterligare.  I dagsläget har  en  av  våra  respondenter 

angett att det  finns specialutbildad personal,  i alla  fall  i större butiker  för att upplysa 

konsumenterna  om  livsmedel  för  allergiker  samt KRAV‐märkta  produkter. Detta  är 

dock  inget  som  finns  för  hälsosamma  produkter  i  dagsläget.  Eftersom  fetma  och 

övervikt dessutom börjar anses som ett folkhälsoproblem ser vi ingen anledning till att 

personalen inte skulle få samma utbildning om dessa produkters egenskaper. Vi anser 

att denna utveckling av ohälsosam kost snart kan vara att  likställa med problem som 

kost  innebär  för  allergiker.  Då  skulle  välupplyst  personal  kunna  vara  ett  bra 

komplement  till  den  ibland  knapphändiga  information  som  finns  på  produkternas 

förpackningar och mellan hyllorna  i butiken. Som  redan  tidigare diskuterats  i stycke 

6.3  anser  vi  att  även  de  som  visar  produkter  i  provkök  och  vid  demonstrationer 

behöver denna kunskap för att kunna upplysa konsumenten.  

 

Hur  en  enskild  familjemedlem  förhåller  sig  till kost  är något  som kan påverka hela 

familjens kostvanor. Fazer inriktar sin marknadsföring på kvinnor i åldrarna 25 till 50 

år eftersom de anser att det är denna målgrupp som främst tänker på kostens inverkan 

på  hälsan. Detta  tillvägagångssätt  anser  vi  skulle  kunna  fungera  som  faktor  till  att 

förändra  andra  individers  kostvanor  än  bara  själva målgruppens.  Detta  antagande 

grundar vi på att det i de flesta familjer är kvinnorna som gör inköpen eller i alla fall 

har  en  väldigt  stor  inverkan  på  hur  inköpslistan  ska  se  ut.  På  så  sätt  har  de  också 

möjlighet att införa en hälsosam kostsammansättning för hela familjen och således en 
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väldigt  ”bra”  målgrupp  att  rikta  sig  mot.  Kotler  menar  även  att  marknadsförare 

fokuserar  mycket  på  hur  fruar,  män  och  barn  påverkar  sina  familjemedlemmars 

köpvanor. Kan det kanske vara så att det är kvinnorna som Fazer riktar sig till som har 

den största möjligheten att påverka sin familjs kostvanor? 

 

Något  som  skulle  kunna  ses  som  ett  ”hot”  mot  de  hälsosamma  produkternas 

genomslagskraft är deras pris som ofta är lite högre. Detta förklarar vår respondent på 

Scan med bland annat mindre tillverkningsvolymer och dyra procedurer för att ta fram 

recept. Av den anledningen kanske det också skulle kunna vara svårare för till exempel 

barnfamiljer som ofta har mindre pengar att röra sig med att verkligen anamma detta 

koncept.  Vi  tror  dock,  precis  som  vår  respondent,  att  det  handlar  mycket  om 

prioriteringar i det fallet. Livsstilen avgör hur vi spenderar vår tid och våra pengar. En 

individ med en hälsosam  livsstil bör därför också välja att  lägga sina pengar på den 

hälsosamma kosten,  samtidigt  som ”soffpotatisen” hellre väljer  snabbmakaroner och 

en påse chips istället för ett mer hälsosamt alternativ.  

 

Den  kanske  viktigaste  faktorn  för  att  få  till  stånd  en  förändring  i  konsumenternas 

beteende,  som  många  av  våra  respondenter  nämnt,  handlar  om  konsumenternas 

intresse  av  kost  och  hälsa.  Vi  har  beskrivit  Laurent  &  Kapferers  syn  på  hur 

konsumentens  intresse  avgör  hur  denne  tar  emot  ett  budskap.  Utifrån  det  kan  vi 

konstatera att en individ utan intresse för vare sig kost eller hälsa är väldigt svår att nå, 

både  för butik och  för producent. Men  förhoppningsvis kan  intresset  i allmänhet öka 

för dessa  frågor  tack vare de många TV‐program  som handlar om  såväl matlagning 

som hur individen ska föra ett sunt leverne överlag. 

 

Men å andra sidan kan vi också fråga oss vad som skulle hända om intresset för dessa 

frågor skulle minska radikalt. Om intresset från media inte längre är lika stort kommer 

förmodligen även allmänheten mer och mer  tappa  intresset  för dessa produkter. Det 

troliga  utfallet  är  då  att  tillverkningen  av  dessa  produkter  skulle minska  i  samma 

utsträckning som vinsterna avtar.  
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77..  SSLLUUTTSSAATTSS  

 

Detta avslutande stycke presenterar de slutsatser vi dragit utifrån den empiriska 

information vi samlat in samt befintliga teorier inom ämnet. Det är också detta avsnitt som 

ger ett svar på hur företagen arbetar för att nå ut till konsumenten genom att använda olika 

kommunikationskanaler utanför och inne i butiken. Här presenterar vi även vad som krävs 

för att konsumenternas beteende ska kunna påverkas. Som en avslutning presenteras även 

förslag på vidare forskning; frågor som uppkommit under uppsatsens gång. 

 

77..11  LLiivvssmmeeddeellssfföörreettaaggeennss  aaggeerraannddee  

Att  livsmedelsföretagen märker  av  och  rättar  sig  efter  konsumenternas  förändrade 

behov  och  efterfrågan  visar  sig  tydligt  i  deras  agerande  och  nylanseringar  av 

hälsosamma  livsmedel.  Det  har  också  visat  sig  tydligt  att  såväl  butiker  som 

producenter  främst styrs av ett vinstintresse. Butikerna väljer att exponera produkter 

som  säljer  bra  och  producenterna  lanserar  produkter  som  de  vet  att  konsumenten 

efterfrågar. 

77..11..11  HHuurr  nnåårr  fföörreettaaggeenn  uutt  ttiillll  kkoonnssuummeenntteenn??  

Samtliga  livsmedelsföretag  lägger  ner mycket  arbete  på  att  nå  ut  till  konsumenten 

genom  att  använda  reklam.  Deras  fokus  i  detta  arbete  ligger  dock  på  att  påminna 

konsumenten om en produkt snarare än att nå ut i syfte att påverka deras beteende. Den 

information som når konsumenten i hemmet i form av utskick och tidningar ser vi som 

det  första steget  i arbetet mot att  försöka påverka  till  individens beteende genom att 

tillhandahålla fakta och kunskap. Vi anser även att butikerna har en större potential att 

nå ut till konsumenten i själva butiksmiljön än vad som idag utnyttjas. Detta eftersom 

exponering av produkten bevisligen kan påverka försäljningen.  
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77..11..22  HHuurr  sseerr  ppååvveerrkkaann  uutt  iinnnnee  ii  rreessppeekkttiivvee  uuttaannfföörr  bbuuttiikk??  

Arenorna där butik respektive livsmedelsproducent har möjlighet att röra sig på för att 

nå ut till konsumenten skiljer sig från varandra. Inne i själva butiken är det den enskilde 

handlaren  som har det  största  ansvaret  för  att  avgöra hur produkterna  ska placeras 

samt tillhandahålla information. Därför är det också viktigt att handlaren tar ett ansvar 

och ställer krav på det  informationsmaterial som  tillhandahålls av producenterna  för 

att  det  ska motsvara  butikens  önskemål.  På  så  sätt  skulle  någon  form  av  enhetlig 

skyltning kunna utformas  för  att konsumenten  ska  få  ta del  av den  information om 

produkterna som de många gånger säger sig sakna. 

 

Producenterna har dock möjlighet att påverka konsumenten  i butiksmiljö genom  att 

förmedla  ett  budskap  via  sina  förpackningar.  Vi  anser  dock  att  kraven  på  den 

information som  lämnas på detta sätt bör skärpas  för att konsumenten verkligen ska 

kunna lita på dessa meddelanden. 

 

Utanför  butiken  är  det  producenterna  som  har  den  största möjligheten  att  nå  ut  till 

konsumenten med information om en viss produkt. Detta beror på att denna påverkan 

oftast sker i form av reklam och då är det många gånger dessa företag som besitter en 

större marknadsföringsbudget. Även ICA centralt når ut till den stora massan med sina 

reklamfilmer, men denna syftar mest till att locka kunderna till deras butiker. 

 

De  enskilda  handlarna  påverkar  också  konsumenten  utanför  butiken  genom  att 

använda  sig  av utskick  och  informationsblad. Denna  information  syftar både  till  att 

locka kunder till den enskilda butiken och upplysa om ämnet kost och hälsa. 

77..11..33  VVaadd  kkrräävvss  fföörr  aatttt  kkoonnssuummeenntteerrnnaass  bbeetteeeennddee  sskkaa  kkuunnnnaa  ppååvveerrkkaass??  

Butikernas och producenternas roll  i arbetet mot att påverka konsumenten skiljer sig 

åt. Information om kostens påverkan på hälsan mottas mest effektivt då det finns  tid 

för konsumenten  att  reflektera  över meddelandet. Butikerna  och  ICA  centralt måste 

därför  ta ett  stort ansvar när det gäller upplysning  i  syfte att utbilda konsumenterna 
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genom  exempelvis  utskick  och  tidningar.  Dessa  meddelanden  får  också  en  större 

genomslagskraft då det är en utomstående part som rekommenderar en viss produkt 

än om en enskild producent skulle  förmedla samma budskap. Det ansvar som  ligger 

på producenten handlar därefter om att informera om deras produkters egenskaper på 

ett tydligare sätt än vad som görs i dagsläget. Deras arbete består även av att påminna 

konsumenten om vilka varor som är hälsosamma genom olika reklamkanaler. 

 

Kan  alltså  ett  livsmedelsföretag  påverka  konsumenternas  kostvanor?  Ja,  till  viss del 

genom  att  upplysa  och  informera  samt  tillhandahålla  de  hälsosamma  produkterna. 

Men i slutändan handlar det ändå om att konsumenten själv måste vilja förändra sina 

vanor. De förändrade vanorna grundar sig mycket i ett ökat intresse för kost och hälsa.  

 

Dock ser vi att företagen skulle kunna göra så mycket mer än de gör i dagsläget om de 

verkligen  skulle ha en vilja av att  förbättra  folkhälsan. Som vi  ser det är den  största 

anledningen till att de vill nå ut med sin information och sina produkter ändå grundat 

i  ett  vinstintresse.  Men  skulle  motivet  vara  att  ta  ett  samhällsansvar  ser  vi  stora 

möjligheter  för  företagen  att  till  exempel  anordna  föreläsningar  vid  skolor  för  att 

informera  barn  och  ungdomar  redan  i  tidig  ålder  då  grunden  för  en  hälsosam 

kosthållning kan byggas upp. Dessa individer kan i sin tur fungera som påverkare av en 

hel familjs kostvanor. Även butikerna har möjlighet att påverka i mycket större grad än 

vad  de  gör  idag  genom  att  själva  tillhandahålla  mer  informationsmaterial  och  en 

välutbildad personal som skulle kunna ge värdefull hjälp till de konsumenter som säger 

sig sakna denna  information. Men de kan även  ställa  större krav på sina  leverantörer, 

både  gällande  deras  information  via  förpackningar  och  annat material  samt  deras 

utbud av hälsosamma livsmedel. 
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77..22  FFöörrssllaagg  ppåå  vviiddaarree  ffoorrsskknniinngg  

Många  frågor  har  uppkommit  under  arbetets  gång.  Tyvärr  har  tidsramen  gjort  att 

dessa  intressanta  aspekter  inte  hunnit  utredas.  Dessa  presenteras  istället  här  som 

förslag på vidare forskning. 

 

 Varför väljer företagen att satsa på detta koncept? 

En grundläggande  fråga  som vi valt att  inte utreda närmare  i denna uppsats 

handlar  om  företagens motiv  till  alla  nylanseringar. Är  det  så  enkelt  att  det 

endast  handlar  om möjligheterna  till  större  vinster  och  rädsla  av  att  förlora 

marknadsandelar? Vi  skulle  vilja  säga  att det  är det  grundläggande motivet, 

men  många  av  våra  respondenter  har  velat  påskina  att  deras  motiv  även 

handlar  om  samhällsansvar.  Det  skulle  vara  intressant  att  fokusera mer  på 

denna inriktning. 

 

 Konsumenternas perspektiv 

I  stort  sett  samma  frågor  skulle  kunna  ställas  till  konsumenterna  för  att 

undersöka hur dessa upplever den påverkan de utsätts  för och vad de anser 

skulle  vara  det mest  effektiva  sättet  att  nå  ut med  ett  budskap.  Ett  svar  på 

denna fråga är något som varje företag skulle vilja ha, men kanske också något 

som kan vara svårt att nå. 

 

 Kan faktorer som tid och pengar spela roll när det gäller kostvanor? 

Denna fråga uppkom redan tidigt under arbetets gång, men även denna kräver 

en utgångspunkt hos konsumenten. Våra resonemang kring detta har inneburit 

att de  individer som kanske behöver den hälsosamma kostsammansättningen 

bäst också är de som har minst pengar att röra sig med. De vi främst tänker på 

då är barnsfamiljer där grunden till en sund inställning till kost läggs. 
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IINNTTEERRVVJJUUMMAALLLL 

 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? Titel?  

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen?  

3. Har  ni märkt  att  kunderna  har  reagerat  på  den  ökade  hälsomedvetenheten? 

Hur? 

4. Var  anser  ni  att  kunderna  befinner  sig  i  sitt medvetande  angående  kostens 

påverkan på hälsan? 

5. Har ni märkt någon  större efterfrågan på hälsosammare produkter på  senare 

tid? 

6. Hur bemöter ni kundernas efterfrågan?  

7. Har ert utbud förändrats tack vare den diskussionen som råder i samhället? 

8. Hur ser försäljningssiffrorna ut för dessa nya produkter? 

9. Varför tror ni att de ser ut som det gör? 

10. Om  siffrorna  är  lägre  än  vad  som  motsvarar  medvetenheten,  hur  kan  ni 

påverka kunderna att köpa mer? 

11. Om siffrorna motsvarar medvetenheten, hur har ni gjort  för att nå ut med ert 

budskap? 

12. Tror ni att ni kan påverka kundernas beteende?  

13. Hur anser ni att företaget bör bära sig åt för att lyckas få ut sina nyttiga varor? 

14. Hur fungerar samarbetet i distributionskedjan?  

15. Finns det på produkterna och vilka ställer dessa krav? 

16. Använder ni erbjudanden och produktplacering för att påverka kunden? 

17. Utformas förpackningarna för att ge ett hälsosammare intryck? Hur? 

18. Vem anser ni har störst ansvar gentemot kunden? Eller är det bara kunden själv 

som avgör vad de ska välja? 
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