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Abstract  
 
 
 
 
This investigation on the Swedish food market is based on a consumer perspective. The 
purpose is to study how the consumers perceive private brands and manufacturer brands in 
comparison to each other and how they perceive the context in the store where the brands are 
working. As the field of research is of limited extent when it comes to investigation on the 
Swedish market the study is exploratory. I decided to use the qualitative methodology and 
depth interviews which I thought was the best choice to get the consumers to answer the why 
question. The results in the study show that if Category Management stands for having the 
consumer in focus then the retailer and manufacturer must consider how they can do it 
differently. It is obvious that the consumers think that the explosive development of private 
brands that are in progress on the Swedish market is negative. The results show that the 
consumers need to feel some kind of freedom in the store context. They don’t want the 
retailer to control over which brands to choose or what their needs are. The results also show 
that the consumers want the manufacturer brand on the shelf to assure the image of the store 
and to keep up the quality of the private brands. The manufacturer brands have a strong 
mental position in the consumers mind while the private brands still have some work to do 
before they are fully accepted in the mind of the Swedish consumer. 
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Hur upplever konsumenter handelns egna varumärken och 

leverantörernas varumärken i förhållande till varandra och i 
dagligvaruhandelns butikskontext? 

 
Seminariedatum: 2003-11-12 
 
Ämne/kurs: Magisteruppsats 10p, marknadsföring (FEK 591) 
 
Författare: Karin Alm 
 
Handledare/ 
Examinator: Ulf Johansson/Johan Anselmsson 
 
Fem nyckelord: Handelns egna varumärken (EVM), producerande leverantörers 

varumärken (LVM), butikskontext, konsumentperspektiv, Category 
Management 

 
Syfte: Syftet med min studie inom den svenska dagligvaruhandeln är att 

studera vilken attityd konsumenter har och varför, när de värderar 
utbudet av EVM och LVM i butiken. Jag vill ta reda på vilka 
attribut och känslomässiga värden det är som påverkar 
konsumenten, när hon/han i sitt medvetande positionerar EVM och 
LVM i förhållande till varandra. 

 
Vidare så avser jag också undersöka vad det är konsumenter önskar 
när det gäller utbud och valfrihet i butiken.  

 
Metod: Då problemområdet utgör en kunskapslucka avseende befintlig 

forskning på den svenska marknaden så valde jag en explorativ 
inriktning. Den kvalitativa metodens djupintervjuer var den metod 
jag fann lämpligast för att ur ett konsumentperspektiv skapa en 
helhetsförståelse för problemområdet. Jag har kompletterat 
intervjuerna med means-end kedjan och även använt mig av en 
figur med två axlar för att ta reda på hur konsumenten i sitt 
medvetande positionerar EVM och LVM i förhållande till varandra. 

 
Slutsatser: Om Category Management har konsumenten i fokus så måste 

butikskontexten ses över, innan dagligvaruhandeln genom dagens 
utveckling av EVM hamnar i en negativ spiral. Det framgår tydligt 
att konsumenterna inte tycker att det är okej att EVM som de nu 
upplever det, slår sig fram på bekostnad av LVM. Den upplevda 
känslan av valfrihet i utbudet är oerhört viktig för konsumenten och 
LMV:s höga image behövs för att upprätthålla butikens image. 
Dessutom anser konsumenterna att LVM behövs på marknaden för 
att kvalitetssäkra EVM. Den mentala positionen för LVM är stark 
medan EVM på den svenska marknaden ännu inte har lyckats med 
att skapa sig en stabil position i konsumenternas medvetande. 

 



 
 
 
 
 
 

Förord 
 
 
 
 
 

Först och främst vill jag här rikta mitt hjärtliga tack till alla de tålmodiga personer utan vilkas 
medverkan denna magisteruppsats inte hade funnits. Till alla er som har ställt er tid till mitt 
förfogande och delgett mig av era tankar och era upplevelser i butiken. Jag är övertygad om 
att jag har bidragit till att era inköpsrundor aldrig mer kommer att bli desamma igen.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till alla de personer inom ICA och Coop som med ett stort 
engagemang under expertintervjuerna delgivit mig sina praktiska erfarenheter och bistått mig 
med branschinformation. Ett stort tack också till Professor Anders Bengtsson University of 
Southern Denmark, som tog sig tid att hjälpa mig med att finna forskningsartiklar inom 
problemområdet och var mig trogen även när e-posten krånglade. 
 
 
 
Till sist men inte minst ett tack till Professor Ulf Johansson utan vars handledning jag många 
gånger hade kunnat förivra mig under arbetets gång.  
 
 
 
 
Lund 2003-11-12 
 
 
Karin Alm  
 
 
 



 
1 Inledning............................................................................................................................. 1 

1.1 Dagligvaruhandeln ..................................................................................................... 2 
1.1.1 Dagligvaruhandelns struktur i Sverige ............................................................... 3 

1.2 Problembakgrund ....................................................................................................... 3 
1.3 Problemdiskussion ..................................................................................................... 4 
1.4 En diskussion kring tidigare och pågående forskning................................................ 5 
1.5 Studiens teoretiska och praktiska relevans................................................................. 6 
1.6 Problemställningar ..................................................................................................... 7 
1.7 Syfte ........................................................................................................................... 8 
1.8 Avgränsningar ............................................................................................................ 8 
1.9 Definition av studiens centrala begrepp ..................................................................... 8 
1.10 Dispositionen i studien ............................................................................................... 9 

2 Teoretisk och Praktisk Metod .......................................................................................... 10 
2.1 Val av ämne och metod............................................................................................ 10 
2.2 Hur man bäst söker svaren för att uppnå syftet ........................................................ 11 
2.3 Sökandet efter teori .................................................................................................. 12 
2.4 Perspektiv ................................................................................................................. 13 
2.5 Studiens inriktning ................................................................................................... 13 
2.6 Valet mellan den kvalitativa respektive kvantitativa metoden................................. 14 
2.7 Den kvalitativa metodens djupintervjuer ................................................................. 14 

2.7.1 Vilka var alternativen? ..................................................................................... 15 
2.8 Val av ansats i studien.............................................................................................. 15 
2.9 Den kvalitativa tolkningsprocessen.......................................................................... 16 
2.10 Urval och rekrytering av intervjupersoner ............................................................... 16 

2.10.1 Accessproblemet .............................................................................................. 17 
2.10.2 Aktörens förmåga att deltaga ........................................................................... 17 
2.10.3 Intervjumiljön................................................................................................... 17 

2.11 Fältarbete/Pilotstudier .............................................................................................. 18 
2.12 Intervjuernas genomförande..................................................................................... 18 
2.13 Intervjuguide ............................................................................................................ 19 

2.13.1 Förpackningsattributen och schema över butikshyllan .................................... 19 
2.13.2 Means-end kedjan ............................................................................................ 20 

2.13.2.1 Ladderingstekniken .................................................................................. 21 
2.13.3 Figuren ............................................................................................................. 22 

2.14 Sammanställning av data.......................................................................................... 24 
2.15 Utvärdering av mätningarna i arbetsmetoden .......................................................... 24 

2.15.1 Giltigheten........................................................................................................ 24 
2.15.2 Pålitligheten...................................................................................................... 26 

2.16 Kritiska reflektioner på teorin .................................................................................. 28 
3 Teoretisk referensram....................................................................................................... 29 

3.1 Definitionen av begreppet varumärke ...................................................................... 30 
3.2 Utvecklingen av handelns egna varumärken - EVM ............................................... 30 
3.3 Varumärkesportföljens betydelse för Category Management.................................. 31 

3.3.1 Kategoriplanens effektivitet ............................................................................. 32 
3.4 Butiksimage.............................................................................................................. 33 

3.4.1 Hur butiksimagen kan påverkas av EVM:s ” copy-cat” .................................. 33 
3.5 Varumärkets betydelse för konsumenten ................................................................. 35 

3.5.1 Konsumenters reflektion, självbild och relation till varumärken ..................... 36 
3.5.2 Hur uppfattas ett märke? .................................................................................. 37 



 

3.5.3 Märkespreferenser beroende på konsumentens känsla av vem är jag just nu? 37 
3.6 Märkesperception ..................................................................................................... 37 

3.6.1 De yttre signalernas betydelse.......................................................................... 38 
3.6.2 Hur attityden till EVM påverkar reaktionen på LVM:s ”sales promotion” ..... 39 
3.6.3 Varför konsumenten väljer EVM? ................................................................... 39 
3.6.4 Varför konsumenten väljer LVM? ................................................................... 40 

3.7 Butikskontexten........................................................................................................ 40 
3.7.1 Den lata konsumenten ...................................................................................... 41 
3.7.2 Category Management i butikskontexten......................................................... 42 

3.8 Konsumenters involvering ....................................................................................... 43 
3.9 Perception................................................................................................................. 43 
3.10 Teorin om konsumentens svarta box........................................................................ 44 
3.11 Vad tar jag med mig in i analysen? .......................................................................... 45 

4 Empiri och analys av åtta konsumenter............................................................................ 47 
4.1 Konsumenten Ove .................................................................................................... 48 

4.1.1 Means–end kedjan............................................................................................ 50 
4.1.2 Figuren ............................................................................................................. 51 
4.1.3 Sammanfattning ............................................................................................... 52 

4.2 Konsumenten Tanja.................................................................................................. 52 
4.2.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 56 
4.2.2 Figuren ............................................................................................................. 56 
4.2.3 Sammanfattning ............................................................................................... 57 

4.3 Konsumenten Annika A ........................................................................................... 57 
4.3.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 60 
4.3.2 Figuren ............................................................................................................. 61 
4.3.3 Sammanfattning ............................................................................................... 61 

4.4 Konsumenten Camilla .............................................................................................. 61 
4.4.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 64 
4.4.2 Figuren ............................................................................................................. 64 
4.4.3 Sammanfattning ............................................................................................... 65 

4.5 Konsumenten Annika B ........................................................................................... 65 
4.5.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 68 
4.5.2 Figuren ............................................................................................................. 69 
4.5.3 Sammanfattning ............................................................................................... 70 

4.6 Konsumenten Maria ................................................................................................. 70 
4.6.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 72 
4.6.2 Figuren ............................................................................................................. 72 
4.6.3 Sammanfattning ............................................................................................... 73 

4.7 Konsumenten Göran................................................................................................. 74 
4.7.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 77 
4.7.2 Figuren ............................................................................................................. 77 
4.7.3 Sammanfattning ............................................................................................... 78 

4.8 Konsumenten Ronny................................................................................................ 79 
4.8.1 Means-end kedjan ............................................................................................ 81 
4.8.2 Figuren ............................................................................................................. 82 
4.8.3 Sammanfattning ............................................................................................... 82 

4.9 Empiri från expertintervjuer..................................................................................... 83 
4.9.1 Coop ................................................................................................................. 83 
4.9.2 ICA ................................................................................................................... 84 

5 Resultat och analys........................................................................................................... 85 



 

5.1 Butikskontexten........................................................................................................ 85 
5.2 Pris............................................................................................................................ 87 
5.3 Varumärkets betydelse ............................................................................................. 89 
5.4 Förpackningen.......................................................................................................... 92 

6 Slutsatsdiskussion............................................................................................................. 93 
6.1 Butikskontexten........................................................................................................ 93 
6.2 Pris............................................................................................................................ 94 
6.3 Varumärkets betydelse ............................................................................................. 95 
6.4 Förpackningen.......................................................................................................... 99 
6.5 Varumärkesportföljens betydelse för Category Management................................ 100 

7 Studiens bidrag samt förslag till framtida forskning...................................................... 102 
7.1 Teoretiskt bidrag .................................................................................................... 102 
7.2 Praktiskt bidrag ...................................................................................................... 103 
7.3 Förslag till framtida forskning................................................................................ 103 

Källförteckning....................................................................................................................... 104 
 
Bilaga 1 Intervjuguiden 
Bilaga 2 EVM och LVM kategorierna 
Bilaga 3 Förpackningarna 
Bilaga 4 Schema över butikshyllan 
 
 



 

1 

1 Inledning 

 
 

“The science of shopping is a hybrid discipline - part physical science, part social science and 
only part science at all, for it is also partly an art. But it is always a practical field, concerned 
with providing information that can improve the retailer´s edge and cut the odds of making a 
wrong decision. Much of our value lies in our ability to go beyond merely collecting data to 
make good educated guesses about what it means and how best to respond. While I can say that 
most of the time we have been proven right in our interpretations, we have been wrong 
sometimes, too. And so we keep searching.”  

  
(Underhill 2000, p 239)  

 
Syftet med denna studie av konsumenter inom dagligvaruhandeln är, att studera hur 
konsumenterna på den svenska marknaden upplever handelns egna varumärken1 och 
leverantörernas varumärken2 i förhållande till varandra. Konkurrensverkets generaldirektör 
Clas Norgren3 anser att konsumentperspektivet är viktigt för att man skall kunna förstå hur 
konsumenterna utvärderar det som bjuds ut. Då är det konsumenterna som är med och styr 
sortimentsutbudet genom att det existerar valfrihet (KKV 2002:11). Det är viktigt anser 
Norgren att handeln agerar så att effektiva företags produkter så långt som möjligt ges 
utrymme på butikernas hyllor. Konsumentnyttan förutsätter därför att man studerar hur 
konsumenterna agerar och lyssnar på signalerna om vad de önskar skall finnas på 
butikshyllorna (KKV 2002:6).  
 
På livsmedelsakademins hemsida4 kan man läsa om hur förståelsen av konsumentbeteenden 
tidigare betraktats mer eller mindre som goda råd bland dagligvaruhandelns 
livsmedelsproducenter. Men genom en ökad och samtidigt tuffare konkurrens på marknaden 
ökar också insikten om att lyssna på konsumenterna. Konsumenterna och hushållen bör inte 
längre ses som separerade från produktutvecklingen utan ses som en del i själva 
förädlingskedjan. Genom att inte bara se på konsumenter som slutanvändare av varor så ökar 
samtidigt intresset för att förstå konsumenters förändrade preferenser och beteende. 
Konsumtionsmönster är en föränderlig process och förändringarna kan många gånger vara 
svårfångade. För att nå ett större djup inom konsumentforskningen måste således flera 
perspektiv kombineras för att fånga förändringarnas komplexitet och orsaker. 
 
När det handlar om påverkan på människors dagliga liv, är dagligvarubranschen en av de 
mest betydelsefulla marknaderna. Hälsoaspekter och social mening kopplas i allt större 
utsträckning samman med produkter. Ett kännetecken för dagligvaror är att det ofta i samband 
med inköpet handlar om enklare beslutsprocesser och många gånger vaneköp från 
konsumentens sida, enligt Anselmsson och Johansson (2001/6). Men vad är det då som 
påverkar konsumenters inköpsbeslut?  
 

                                                 
1 I uppsatsen kommer beteckningen EVM att användas för butikens egna varumärken. 
2 I uppsatsen kommer beteckningen LVM att användas för de tillverkande leverantörernas varumärken. 
3 Konkurrensverket. Anförande av generaldirektör Claes Norgren, Nordiskt Konsumentutskotts vårseminarium 
2003-04-24. Matpriser, konkurrens och konsumentnytta. 
4 (www.livsmedelsakademin.com/produkter) 
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Enligt Hoyer och MacInnis (2001) så är det fyra områden som tillsammans är med och 
verkställer besluten. Konsumentens psykologiska inre tillstånd dvs. motivation, 
uppmärksamhet, attityd, minne påverkar själva beslutsprocessen vad det gäller 
informationssökning, igenkänning, bedömning, riskreducering etc., Konsumentens sociala 
omgivning/kultur spelar också en roll i samband med inköpet och för betydelsen av utfallet av 
beteendet samt produktens symbolvärde. 
 
Så kommunikation bör inte bara öka utan också bilda en länk mellan konsumenter och andra 
aktörer inom förädlingskedjan såsom livsmedelsproducenter, grossister och återförsäljare för 
en ökad förståelse för konsumenters beteende och preferenser. I en fallstudie av LVM 
producenten, företaget Procordia Food, framkom vikten av att se konsumentbeteendet som ett 
alltmer komplext fenomen, som inte längre kan förklaras uteslutande genom demografiska 
faktorer. Resultaten belyser vikten av att analysera trenderna på konsumentmarknaden och att 
företag måste skaffa sig konsumentinsikt (Avdeitchikova et al 2003).  
 
 

1.1 Dagligvaruhandeln 
 
Strukturen inom dagligvaruhandeln har i Europa under de senaste 15 åren genomgått en 
explosionsartad utveckling. Sammanslagningar av producentföretag och en ökad 
koncentration hos butikskedjorna samt utvecklingen av butikskedjornas EVM har tillsammans 
skapat en skiftande balans inom branschen enligt Cullen och Whelan (1997; Burt 2000/5; 
Håkansson 2000). Håkansson (2000) framhåller dock att koncentrationen inom 
dagligvaruhandelns butikskedjor på den svenska marknaden inte har något direkt påvisbart 
samband med andelen EVM inom respektive kedja. Medan Hughes (1994) menar att en 
koncentration av butikskedjorna samtidigt stärker EVM:s roll på marknaden. Hughes (1994) 
belyser samtidigt problematiken kring hur dagens stora butikskedjor i Europa stadigt 
undergräver marknadskraften hos leverantörernas varumärken. Ovan nämnda forskare 
framhåller alla den betydelse dagens globala och strukturella förändringar (se nedan) kommer 
att få för branschen, vilket i sin tur leder till att en ökad kunskap om problemområdet 
efterfrågas. 
 
¤ Återförsäljarekoncentration kring färre butikskedjor, vilka framöver kommer att stå för en 
allt högre procentuell del av den totala försäljningen ut på marknaden. 
 
¤ Koncentration av leverantörer (tillverkande producentföretag).  Med tiden kommer allt 
färre producenter ha kontrollen över leverantörernas varumärken och marknadsandelarna 
inom respektive marknad. 
 
¤ Tillväxten av egna varumärken. Butikskedjornas egna varumärken kommer att ta och 
därigenom kontrollera en allt större del av den individuella produktmarknaden.   
 
I takt med att starka LVM ökar sina marknadsandelar så ökar också risken för att de svagaste 
och mer sårbara leverantörernas märken samtidigt minskar i marknadsandel. Denna trend kan 
ses på marknader där samtidigt EVM:s marknadsandelar ökar hävdar Cullen och Whelan 
(1997). Vidare menar de att de blir ett dubbelt riskspel avseende lojaliteten, då butikskedjorna 
inte är lika intresserade av att erbjuda hyllplats i butiken till dessa LVM, ”trapped brands”.  
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Detta kan i sin tur medföra en risk att de mindre LVM producenterna slås ut från marknaden. 
Samtidigt medför detta trängda läge att leverantörerna kan tvingas välja att bli legotillverkare 
av butikskedjornas EVM (Feith et al 2002/4; KKV 2002:6).  
 
 

1.1.1 Dagligvaruhandelns struktur i Sverige 
 
Det som utmärker dagligvaruhandeln i Sverige idag från handeln inom flertalet övriga länder i 
Europa är den höga koncentrationen i handelsledet med ett fåtal block. Därför bör de svenska 
aktörerna vara försiktiga med hur de agerar, då detta kan få en stor genomslagskraft för hela 
branschens utveckling nationellt. Den Svenska dagligvaruhandelns oligopolstruktur består av 
koncernen ICA Ahold och (kooperationen) Coop Norden koncernen, i vilken Coop Sverige 
ingår samt en gruppering av företag vid namn tredje blocket, där ett av nordens största 
börsföretag inom dagligvaruhandeln Axfood AB ingår (KKV 2002:6). Tillsammans står dessa 
tre block för en så hög andel av försäljningen inom handeln som 90 %. Denna koncentration 
av marknaden, en marknad som berör alla och en var, kräver extra uppmärksamhet för att 
bästa konsumentnytta skall främjas. De flesta teorier om oligopolistisk konkurrens hävdar att 
de företag som opererar på marknader med en stark koncentration innehar, samtidigt som de 
konkurrerar om i stort sett samma konsumenter, mer marknadsmakt och kan därför även 
påverka prissättningen (KKV, Asplund & Friberg , SSE/EFI WP 318 1999). 
 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Handeln och leverantörerna har ett samarbete (ett gemensamt sortimentsrevideringssystem) i 
organisationen Efficient Consumer Response – ECR Sverige AB (KKV 2002:6; Tufvesson 
1995). Denna organisation bildades år 1996 med styrelserepresentation från 
dagligvarubranschens handelsled och leverantörsled. Filosofin ECR som härstammar från 
USA, uppges vara att aktörerna inom dagligvarubranschen skall samarbeta i syfte att främja 
konsumentintresset genom att bl.a. ”Driva ut onödiga kostnader ur distributionssystemet för 
att därigenom främja högsta möjliga konsumentnytta” (KKV 2002:6 s 48). 
 
Strategin Category Management5 inom dagligvaruhandeln ser på produktkategorier som 
strategiska affärsenheter (Asperia 2001; Dhar et al 2001; McGoldrick 2002), och har delvis 
vuxit fram och utvecklats ur samma grundfilosofi som ECR. Då CM utvecklades var det 
främst för att leverantörer och återförsäljare med gemensamma resurser och genom en ökad 
förståelse skulle se helheten i kategorierna utifrån konsumentens perspektiv (Asperia 2001; 
Varley 2001) samt tillfredsställa konsumenternas önskningar och behov (Hogarth-Scott 1999; 
McGoldrick 2002; Shutovich 2000). Enligt Håkansson (2000) upplever category managers 
(befattningshavare med yttersta ansvar för att bygga upp varumärkeskapitalet inom en 
specifik produktkategori, Melin 1999) inom ICA och Coop brister i såväl kompetensen som 
samarbetet. Vidare menar Håkansson (2000) att handeln måste se att det inte i första hand 
handlar om att vinna en förhandling, utan att det handlar om att uppnå en konstruktiv  

                                                 
5 Category Management kommer fortlöpande i uppsatsen att förkortas till beteckningen CM. 
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diskussion. En diskussion kring hur man tillsammans kan skapa kundnytta genom att dela 
med sig av information angående produktutveckling, marknadsföring och ECR aktiviteter. En 
obalans i beroendet mellan återförsäljare och leverantör blir inte ändamålsenligt för 
konsumenten (Dussart 1998; Hogarth–Scott 1999; O´Keeffe & Fearne 2002/5). Ett förbättrat 
samarbete inom dagligvaruhandeln måste enligt Kurnia och Johnston (2001; Gruen & Shah 
2000; Risom 2001) få alla att tillsammans arbeta mot det gemensamma målet, ”ett bättre 
värde till konsumenten”, vilket de menar inte existerar i praktiken idag. 
 
Det fina logiska resonemang som existerar i teorin angående samarbetet CM är inte det mest 
ändamålsenliga i praktiken enligt Pellegrini (1996). Att förstå konsumenternas behov är 
livsnerven för dagligvaruhandelns existens enligt, Baum (2001) så för en rättvis bedömning 
borde juryn bestå av konsumenter (O´Keeffe & Fearne 2002/5; Risom 2000). Enligt 
Johansson och Burt (2002) så minskar komplexiteten i inköpsprocessen med en ökad grad av 
vertikal och horisontell integration. Integreringen genom CM förefaller enligt Johansson och 
Burt (2002) vidare förenkla hela processen när det handlar om att uppnå mål med kategorier 
och fylla butikssortimentet med attraktiva produkter. Hela affärsprocessen påverkas dock av 
det faktum att leverantörerna behöver en marknadsplats för att sälja sina LVM. Och 
återförsäljaren sitter på guldägget, butiken (Gilbert 1999; Hogarth-Scott 1999). 
 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Inom den svenska dagligvaruhandeln aktualiserar konkurrensverket (KKV 2002:6; KKV 
2002:4; KKV 2002:11; Konkurrensnytt 2002/4) och branschtidningar löpande frågor som 
berör dagens utveckling av EVM inom handeln och dess betydelse för livsmedelsbranschen 
totalt. En intressant fråga som kan vara rimlig att ställa här blir: hur dagens utveckling av 
EVM påverkar det totala systemet inom branschen. Handeln tar genom sina EVM på sig ett 
ansvar för produktutvecklingen och samtidigt en vidareutveckling av branschen generellt för 
att konsumentnyttan skall upprätthållas. Genom dagens utveckling blir det således intressant 
att studera hur ett ökat kategorisamarbete inom dagligvaruhandeln med EVM och LVM och 
konsumenten i fokus, (Asperia 2001; Burt 2000; Gilbert 1999; Uggla 2002), kan 
vidareutveckla och förbättra kategorirelationen samt mixen utav produkter (Gruen & Shah 
2000; Hennessy & dHeller 2001; KKV 2002:6). Professor Ulf Johansson som forskar inom 
livsmedelsbranschen menar att det i dag är handeln som har bollen. Enligt Johansson så 
gynnar dagens utveckling inom branschen generellt handeln. Genom EU och de allt mer 
centraliserade samt integrerade kedjorna blir det allt svårare för leverantörerna att ta sig in på 
butikshyllan.6 Trenden har således svängt från att de tidigare så självsäkra leverantörerna 
dominerade marknaden med sina LVM till att de nu måste se på butikskedjornas EVM som 
en tuff konkurrent de måste ta på allvar (KKV 2002:11; Feith et al 2002/4).  
 
Det borde därför vara intressant för handeln att utifrån ett konsumentperspektiv få reda på 
vilka faktorer det är som bidrar till konsumenternas attityd till EVM och LVM och utbudet i 
butiken inom och mellan kategorier. Att få ett svar på frågan varför konsumenter har den 
attityd som de har till EVM respektive LVM. Om de konsumenter som vill riskminimera sina 
inköp kan vara de som väljer det säkra framför det osäkra genom att välja det redan etablerade 

                                                 
6 Professor Ulf Johansson, Ekonomihögskolan, Lund. Intervjun införd i bilaga från Dagligvaruleverantörers 
Förbund, DLF, i Dagens Industri juni 2003. 
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och välkända LVM (Batra & Sinha 2000) och hur ställer de sig till utvecklingen av EVM. 
Forskning visar att den yngre generationen är mer benägna att prova nyheter och den äldre 
generationen har en större tröghet mot innovationer (Burt 2000; Burt & Gabbott 1995; 
McGoldrick 2002).  
 
Det kan även vara av intresse att studera om EVM och LVM kommer att bli beroende av 
varandra i allt större utsträckning framöver för att de båda ska överleva i konsumentens 
medvetande. Vad skulle butikskedjorna och leverantörerna kunna vinna på att konsumenterna 
upplevde att det genom CM skapades en Vi-känsla för hela kategorier i en gemensam kategori 
vård. McGoldrick (2002) menar att CM och ECR förutsätter att alla tillsammans ställer 
nyckelfrågorna, ”Vilka konsumenter är vår målgrupp”, ”Vilka är deras behov som vi kan 
tillfredställa”, ”Vad gör våra konkurrenter” och ”Hur kan vi göra det annorlunda och 
bättre”. 
 
 

1.4 En diskussion kring tidigare och pågående forskning 
 
När det gäller konsumenters perception av LVM och EVM så menar Ghose och Lowengart 
(2001) att för lite forskning bedrivits inom detta viktiga område. De efterlyser empiriska 
jämförande studier av konsumenters upplevda positionering av LVM och EVM. Att studera 
hur produkter och varumärken uppfattas i förhållande till varandra i konsumentens 
medvetande anser Ghose och Lowengart (2001) skulle föra forskningen inom området framåt. 
 
Vidare upplever en del forskare (de Chernatony et al 2000) att forskningen om 
konsumentbeteendet till stor del fokuserats på attityd och vad som är betydelsefullt för 
konsumentens val av produkt, medan de bakomliggande motiven till varför de har den attityd 
de har försummats. Solomon och Englis (1994) efterlyste redan för tio år sedan mer forskning 
kring produkters komplementerande och integrerade kommunikation i inköpsprocessen såväl 
som en förståelse för betydelsen av de kontextuella variablerna. Parker och Kim (1997) tar i 
sin empiriska studie upp det de kallar ”the battle of the private labels”. De hävdar att det 
förefaller berättigande att utveckla metoder för att bättre kunna förstå de bakomliggande 
motiven hos de konsumenter som söker EVM respektive LVM och för att kasta ljus över det 
rådande balanserandet mellan olika ståndpunkter. 
 
När det gäller svensk forskning kring effekterna av den allt tuffare konkurrenssituationen 
mellan EVM och LVM så har Konkurrensverket ett stort intresse för den pågående 
maktkampen inom dagligvaruhandeln och har därför bedrivit och följt upp forskning kring 
denna (KKV 2002:6). Carlsson och Kikas (2003) kom i sin undersökning inom 
dagligvaruhandeln fram till slutsatsen att den rådande konkurrenssituation inom svensk 
dagligvaruhandel har en ojämn fördelning där återförsäljarna har ett maktövertag på 
leverantörerna. Forskning bedrivs också fortlöpande inom Lunds Internatonal Food Studies 
(LIFS) vid Ekonomihögskolan i Lund. I en publikation inom LIFS genomfördes nyligen en 
studie på konsumenters upplevelse av kvalitet genom de yttre signalerna hos EVM i 
förhållande till LVM. Där resultaten visade att också bland dagligvaror gör individer många 
gånger medvetna val, med personliga värden och tankar om personliga konsekvenser som 
bakomliggande behov (Andersson et al 2003/1). När det gäller hur konsumenter upplever och 
ser på den rådande utvecklingen inom dagligvaruhandeln avseende EVM och LVM i 
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förhållande till varandra och fördelningen av artiklar i butiken samt den upplevda 
konsumentnyttan, så har jag inte lyckats finna forskning på den svenska marknaden som berör 
just detta. Detta uppfattar jag som en kunskapslucka avseende den svenska marknaden. 
 
Jag har dock lyckats finna en del utländsk forskning som berör olika jämförande aspekter 
mellan EVM och LVM, Burton (et al 1998) har studerat vilka promotion faktorer som 
påverkar köp av LVM jämfört med köp av EVM. Studier har vidare gjorts avseende likheter 
och olikheter när det gäller attityder till EVM och LVM (Garretson et al 2002). Eftersom det 
är konsumenten som fattar köpbesluten så är det enligt Ho och Chan (1995) nödvändigt att 
studera konsumenters perception av märkets betydelse för kvaliteten hos produkter. Till 
skillnad från tidigare studier som testat kvalitet genom bra/mindre bra så utvecklade de 
kvalitetsbegreppet till en sexgradig skala. Genom blindtester kunde det inte påvisas att det 
förkom några signifikanta skillnader i perceptionen av EVM kontra LVM vad det gäller 
kvaliteten. Men resultaten visar utifrån dessa tester att det inte råder någon tvekan om att 
märket fungerar som ett enkelt surrogat för kvalitet i många konsumenters perception av 
produkter och är en viktig variabel i sammanhanget. För att få ytterligare svar på frågan varför 
menar Ho och Chan (1995) att vidare forskning behövs för att identifiera en mer uttömmande 
uppsättning av bakomliggande variabler. En förklaring som jag ser det till att forskningen på 
utländska marknader redan har belyst problemområdet i större utsträckning kan vara den, att 
de marknaderna redan för flera år sedan genomgick den utveckling som den svenska 
dagligvaruhandeln genomgår i dagsläget. 
 
 

1.5 Studiens teoretiska och praktiska relevans 
 
Hur konsumenter upplever den ökande utvecklingen av EVM på den svenska marknaden i 
förhållande till de redan existerande LVM borde ha ett stort värde för fortsatt framtida 
forskning och fylla en kunskapslucka i CM litteraturen. Genom dagens utveckling av EVM 
och de strukturella förändringarna på marknaden så handlar det inte längre om att bara studera 
konsumenten. Det väsentliga blir att ta reda på hur konsumenten uppfattar den pågående 
utvecklingen inom dagligvaruhandeln innan det är för sent att agera. I ett arbete om CM7 fann 
jag en undersökning gjord av Cannondale Associates (February 2001) där resultaten visade att 
de två viktigaste hörnstenarna i CM är, att ha en överlägsen insikt i konsumentens behov och 
önskemål och att vara väl insatt i hur verkställandet av kategoristyrningen genomförs. Vad 
som krävs enligt Johnson (1999; Johnson & Pinnington 1998) är att ha en förståelse för hur 
butikskontexten och ”Point of Purchase” fungerar. De uppmanar leverantörer och 
återförsäljare att bekanta sig med produktkategorierna i butikskontexten där produkterna 
arbetar och menar att detta kan vara avgörande för CM:s framgångar. CM och ECR handlar 
visserligen om att i praktiken överbrygga gapet mellan konsumentens inköpsbehov och 
butikens verkställande av processen för att tillfredsställa konsumentens behov, men det krävs 
en teoretisk kunskap om begreppen för att kunna genomföra processen. Redan för tio år sedan 
efterlystes mer forskning kring produkters komplementerande och integrerande 
kommunikation i inköpsprocessen såväl som förståelse för betydelsen av de kontextuella 
variablerna (Solomon & Englis 1994). 

                                                 
7 Magisterkursen, VT 2003, marknadsföringsteoretiska perspektiv del tre ”Category Management- förekommer 
det synergieffekter mellan EVM och LVM?”. 
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Även inom livsmedelsverket8 bekräftas avsaknaden av forskning kring konsumenters 
handlingar med de strukturella och sociala faktorerna som förklaringsfaktorer. Vikten av att 
förstå hur konsumenten faktiskt tolkar och förstår dagens marknadskommunikation betonas 
och att kunskapen efterlyses om hur denna förståelse omsätts i inköpsbeteenden. Genom att 
studera hur dagligvaruhandelns konsumenter påverkas av dagens utveckling av EVM och den 
betydelse detta får för uppfattningen av varumärkena och utbudet i butikskontexten anser jag 
att en intressant teoretisk kunskap för vidare forskning kan framställas. 
 
Min målsättning har därför varit att generera en teoretisk kunskap om problemområdet som 
ett bidrag till litteraturen inom CM. Där en förståelse för hur konsumentens upplever EVM 
och LVM i förhållande till varandra och dagligvaruhandelns butikskontext kan ligga till grund 
för fortsatta studier.  
 
Samtidigt ser jag en praktisk relevans i studiens syfte genom att det inom handeln idag verkar 
saknas kunskap om hur konsumenterna upplever EVM och LVM i förhållande till varandra. 
Under expertintervjuerna9 framkom det att butikskedjorna regelbundet genomför 
konsumentundersökningar, där konsumenter intervjuas om vad de tycker om olika produkter, 
varumärken och förpackningsdesign samt kedjans EVM sortiment. Men det framkom inte att 
de har studerat frågor, som: Hur uppfattar konsumenterna butikskontexten avseende EVM och 
LVM artiklar och hur upplever konsumenten att dessa har placerats i förhållande till varandra 
i butiken? Och vilken är konsumentens attityd till EVM och LVM i förhållande till varandra?  
 
Genom studiens praktiska bidrag tror jag mig kunna generera en praktiskt användbar 
information till handeln och som återförsäljarna och leverantörer kan använda i samarbete 
inom CM och ECR vilket då även kan tänkas gynna konsumentnyttan.  
 
 

1.6 Problemställningar 
 
Dagligvaruhandeln i dagens Sverige är en bransch i ständig utveckling och sammanfattar man 
tankarna inom problemområdet så formuleras frågorna:  
 

*Hur upplever konsumenten utbudet av varumärken i butiken. Leder dagens 
utveckling av EVM till att valfriheten i butiken upplevs öka och därigenom 
konsumentnyttan? 

 
*Vilken är konsumentens attityd till den pågående utvecklingen av butikernas 
EVM i förhållande till LVM som redan existerar som ett alternativ? 

 
*Upplevs EVM och LVM komplettera varandra i konsumentens uppfattning av 
varumärken inom och mellan kategorier och hur kan denna kunskap omsättas 
och utveckla samarbetet inom CM? 

                                                 
8 (www.livsmedelsakademin.com/produkter) 
9 Expertintervjuer genomfördes med Maria Hedung, marknadsanalytiker ICA, Stockholm (2003-06-11) och med 
Jörgen Winqvist, säljansvarig, Coop Forum, Burlöv (2003-05 23). 
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1.7 Syfte 
 
Syftet med min studie inom den svenska dagligvaruhandeln är att studera vilken attityd 
konsumenter har och varför, när de värderar utbudet av EVM och LVM i butiken. Jag vill ta 
reda på vilka attribut och känslomässiga värden det är som påverkar konsumenten, när 
hon/han i sitt medvetande positionerar EVM och LVM i förhållande till varandra. 
 
Vidare så avser jag också undersöka vad det är konsumenter önskar när det gäller utbud och 
valfrihet i butiken.  
 
 

1.8 Avgränsningar 
 
I studien har jag avgränsat mig till att studera hur konsumenter värderar EVM och LVM som 
kategorier i förhållande till varandra. Jag har således definierat alla EVM som tillhörande en 
kategori oavsett produkt eller varumärke och detsamma gäller för kategorin LVM. Min avsikt 
har varit att därigenom få konsumenten att också beskriva hur hon/han upplever den pågående 
utvecklingen av EVM när hon/han värderar EVM och LVM i förhållande till varandra. När 
jag i arbetet refererar till butikskontexten så avses hur varumärkena figurerar i butiken. Då jag 
är intresserad av att ta reda på hur konsumenterna ser på EVM och LVM i förhållande till 
varandra, ser jag ingen relevans i att beakta butiksmiljön avseende städning, belysning, 
personal etc. Jag har således valt att fokusera upplevelserna i butikskontexten kring 
förekomsten av EVM:s och LVM:s artiklar i butiken, utnyttjande av hyllplatser, de yttre 
signalerna, priserbjudande i butiken, ”Point of Purchase” samt den upplevda displayeffekten. 
 
 

1.9 Definition av studiens centrala begrepp 
 
Dagligvaror är varor som täcker konsumentens dagliga inköpsbehov, det vill säga varor som 
livsmedel, kemtekniska produkter, hygienartiklar med mera (KKV 2002:6). 
 
Egna varumärken – EVM är de varor som butikskedjan sätter sitt eget eller annat namn på 
oavsett tillverkaren. Dessa är unika varor för respektive kedja som exempelvis ICA:s ICA 
Handlarnas, Skona och lågprismärket Euroshopper. När det gäller Coop Sverige så har de 
Coop:s Blåvitt, Signum, Änglamark och Coop x-tra. 
 
Leverantörernas varumärke –LVM är de produkter som producenten sätter 
producentföretagets namn på eller annat namn på. En av världens största och mest 
diversifierade producenter av LVM inom dagligvaruhandeln är Nestlé (Cullen & Whelan 
1997) Nestlé innehar ca 20 varumärken i sin portfölj med ex Nescafé, Zoégas, Friskies 
kattmat. Ett exempel på ett producentföretag där man direkt kan härleda varumärket till 
producenten är Pågen AB. 
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1.10 Dispositionen i studien 
 
Detta inledande kapitel har för avsikt att ge läsaren en kort inblick i studiens problemområde. 
Hur läsaren därefter väljer att följa strukturen i uppsatsen är mycket upp till läsaren och 
dennes intresseområde. Detta inledande kapitel ett följs direkt av ett metodkapitel, kapitel två, 
med en utförlig beskrivning av arbetsmetoden och motiveringar till de gjorda valen. I kapitel 
tre belyses den teoretiska referensramen kring vilket studien är uppbyggd. För den som är 
intresserad av att direkt gå till studiens slutsatsdiskussion för att se vilka resultat som 
framkommit i studien hänvisas till kapitel sex. Där förs en diskussion kring de framkomna 
resultaten i studien och slutsatserna presenteras. Studiens bidrag och förslag till fortsatta 
studier finner läsaren i det sista kapitlet, kapitel sju. De empiriska resultaten samt analysen av 
insamlad data presenteras i kapitel fyra och fem, där kapitel fyra tar upp resultaten från varje 
enskild intervju medan det i kapitel fem förs en analytisk diskussion under respektive tema 
kring hur konsumenterna upplever EVM respektive LVM i förhållande till varandra.  
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2 Teoretisk och Praktisk Metod 

 
 

”Samhällsvetenskaplig metodlära verkar i början ofta vara både främmande och teoretisk, ja 
rent av obrukbar. Samtidigt måste man, när man kommit lite längre i studierna, erkänna att det 
kanske är något av det mest användbara och praktiska man lärt sig” 
 (Holme & Solvang 1997 s 11). 

 
 

2.1 Val av ämne och metod 
 
Inspirationen till uppsatsens syfte fick jag under en delkurs, marknadsföringsteoretiska 
perspektiv, under vårterminens magisterkurs i marknadsföring. Där gjorde jag en 
skrivbordsundersökning om dagligvaruhandelns CM. Forskningen om hur CM normativt 
skulle tillämpas var oändlig, medan forskningen kring hur det fungerade i butiken saknades. 
Samtidigt saknades forskning om hur butikskontexten som delvis skapas genom samarbetet 
upplevdes sett ur ett konsumentperspektiv.  
 
Utifrån tidigare forskning avseende vilka konsumenter som handlar EVM respektive LVM 
(Bellizzi et al 1981; Hoch 1996; Burton et al 1998; Batra & Sihna 2000) blir det intressant att 
utifrån ett konsumentperspektiv belysa frågan: Vilken attityd har konsumenter till utbudet i 
butiken och varför? Grönroos (1997; Lundberg et al 2000) hävdar att konsumenter har olika 
förväntningar och att dessa i sin tur påverkar om konsumenten blir tillfredställd med 
företagets strategi eller inte. Ghose och Lowengart (2001) menar att det är logiskt att 
konsumenter reagerar olika på olika kategorier av produkter. Utifrån dessa resonemang 
bestämde jag mig för att studera hur konsumenter upplever butikens utbud av varumärken, 
EVM och LVM i förhållande till varandra och därigenom ville jag också ta reda på 
konsumentens känsla av valfrihet i utbudet. 
 
Det intressanta blev, när en nyfikenhet inom problemområdet väckts, att finna det lämpligaste 
tillvägagångssättet för att studera konsumenters attityd till dagligvaruhandelns EVM och 
LVM och hur konsumenterna ser på de båda kategorierna i förhållande till varandra. Eftersom 
det inte fanns tidigare forskning (avseende den svenska marknaden) att tillgå inom det 
aktuella området så kändes det naturligt att välja den kvalitativa metoden och en explorativ 
inriktning. I en kvantitativ undersökning skulle det vara svårt att veta exakt vilka 
frågeställningar som är relevanta för att svara på syftet. En styrka i användandet av den 
kvalitativa metoden i denna uppsats är dess flexibilitet. Genom att jag hela tiden har varit 
öppen för ny kunskap och förståelse under arbetets gång har jag kunnat komplettera med nya 
frågor och rätta till eventuella felformuleringar. Genom att välja en explorativ inriktning 
öppnas också dörren till att använda flera olika intervjutekniker, vilket jag anser vara en 
tillgång eftersom det kan vara svårt att fånga upp och studera vilken attityd konsumenter har 
till EVM och LVM i förhållande till varandra (Holme & Solvang 1997). 
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2.2 Hur man bäst söker svaren för att uppnå syftet 
 
Att studera konsumenters attityd till varumärken kan vara ett problem i sig, när det som avses 
är att studera huruvida konsumenter anser att det är positivt eller negativt att handeln tar fram 
EVM i förhållande till att det redan finns etablerade LVM på marknaden. Det svåra i 
arbetsmetoden var därför inte bara att finna de lämpligaste intervjuteknikerna utan också att 
finna de rätta frågorna Min målsättning har här varit att genom djupintervjuer arbeta i 
diskussionsform utifrån en intervjuguide och valda tema (se vidare 2.12). Men svårigheten 
ligger som jag ser det inte bara i att finna de rätta frågorna utan också i att intervjupersonen 
kanske finner svaren först i ett reflekterande efter det att intervjun är avslutad. Dessa fördröjda 
tankereflektioner har jag försökt fånga upp i samband med bearbetningen av utskrifterna 
(Sellstedt 2002). 
 
Det upplevda värdet som konsumenterna lägger in i värderingen av ett varumärke är det 
abstrakta mervärde som konsumenter är villiga att betala ett merpris för. En beskrivning av 
detta mervärde skulle kunna vara skillnaden i innebörd mellan en generisk produkt och en 
märkesprodukt. Means-end kedjan (se vidare 2.13.2) var det redskap jag fann för att få insikt i 
vad varumärken och produktegenskaper betyder för konsumenter, genom att låta konsumenter 
abstrahera med hjälp av laddering tekniken (se vidare 2.13.2.1) (Hoyer & MacInnis 2001) 
Vidare så är det i sammanhanget också intressant att försöka förstå konsumentens attityd till 
och upplevelsen av EVM och LVM:s existens i förhållande till varandra. Jag hoppas på att 
kunna fånga upp detta genom att komplettera intervjuerna med figuren (se vidare 2.13.3). 
 
Forskning har påvisat ett samband mellan uppfattningen om ett märke och produkten bakom 
märket och förpackningens signaler (Hoyer & MacInnis 2001; Ho & Chan 1995). Enligt 
Zeithaml (1988) så litar konsumenter mer på de yttre signalerna i ett initialskede där inga inre 
signaler är närvarande. Jag avser att i en öppen diskussion kring förpackningar och 
varumärkenas inbördes placering på butikshyllan (se vidare 2.13.1) ta reda på hur 
konsumenterna påverkas av hur förpackningarna ser ut och hur de relaterar till varandra på 
butikshyllan, för att därigenom få en förståelse för vad det är som ligger bakom varför 
konsumenten har den attityd hon/han har till EVM respektive LVM. 
 
Min avsikt är även att ta reda på om det förkommer några förstärkningseffekter varumärkena 
emellan i konsumenters medvetande och vilka eller vilket varumärke som lockar 
konsumenten till butiken? Jag vill, vilket inte är så enkelt, ta reda på hur konsumenter 
upplever utbudet och känslan av valfriheten i butiken. Genom mina frågor önskar jag ta reda 
på vad det är konsumenten lägger in i de bakomliggande värdena som har betydelse när 
hon/han väljer ett märke framför ett annat (Howard & Sheth 1967; Armstrong & Kotler 
2003). En svårighet som jag ser är att den kvalitativa metodens flexibilitet också kan vara en 
fallgrop, eftersom denna flexibilitet kan leda till att det kan vara svårt att fånga upp de 
sammanhängande aspekterna från respektive konsument. Om frågorna och svaren under 
intervjuerna tillåts bli alltför utsvävande och abstrakta kan undersökningen fallera i att uppnå 
sitt syfte.  
 
Lyons och Alexander (1991) förespråkar varmt den kvalitativa metodens djupintervjuer, när 
man vill studera hur konsumenter upplever produkter. De menar att man genom djupintervjun 
ges möjlighet att höra ”the voice of the customer”.  
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Följande citat får illustrera varför jag tror mig uppnå syftet bäst genom att arbeta med den 
kvalitativa metoden: 
 
“Statistics may be impressive, but when was the last time you sold something to a number?” 

(Lyons & Alexander 1991 s 33)  

 
 

2.3 Sökandet efter teori 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) hävdar att en studieprocess kräver inläsning på vad som har 
gjorts inom det fokuserade området för att undvika risken för att annars uppfinna hjulet igen. 
Innan studien överhuvudtaget kunde påbörjas eller genomföras insåg jag tidigt behovet av att 
bekanta mig med och bli förtrogen med den forskning som fanns inom området, Yin (1994) 
hävdar att denna litteratursökning skall ses som ett medel mot målet och inte som målet i sig 
självt 
 
En detalj som kan påverka resultaten i studien och möjligheterna till att i en explorativ studie 
generera relevanta hypoteser är noggrannheten i sökningen efter referenser. Uppsatsens 
teoretiska ramverk som dels skall ligga till grund för problemformuleringen och dels ska bidra 
som ett redskap för att analysera insamlad data måste således vara avgränsat till att innehålla 
teori om just det specifika problemområdet. 
 
Utgångspunkten i sökningen efter relevant teori tog sin början i en systematisk sökning och 
inläsning i litteratur, artiklar, rapporter och tidigare magisteruppsatser som behandlade 
utvecklingen av EVM och varumärkesteorier i relationen till konsumenter. Jag valde att läsa 
in mig på teori om dagligvaruhandeln i den mån det berörde EVM och LVM, CM, 
butiksimage/lojalitet, sökord som: ”private brand”, ”own-label”, ”national brand”, 
”promotion and consumption” ”Category Management” är ett par exempel. Även begränsade 
delar av varumärkesteorin för att förstå märkets betydelse för konsumenten ansåg jag vara av 
värde. Min sökprocess koncentrerades här till teori från de etablerade varumärkesforskarna. 
Här använde jag mig således av forskarens namn och sökord t e x Kapferer och ”self-image”, 
de Chernatony och ”added value”. I uppsatsen blir teori för att förstå konsumenter i högsta 
grad också aktuell för att jag ska klara av att analysera insamlad data. Här får några exempel 
på sökord jag använde visa valet av avgränsning i min sökning. Sökorden var: “consumer 
behaviour”, “buyer behaviour”, “store”, “store patronage”, “perception”, “involvement”, 
“impulse purchasing”. 
 
För att uppnå samtidighetskravet och därigenom relevansen för studiens problemområde har 
jag i huvudsak sökt efter teori från nittiotalets början och framåt, eftersom dagligvaruhandeln 
är en bransch i ständig förändring och för att jag ville ha de senaste rönen inom 
konsumentforskningen. Dock har jag om referensen varit tongivande inom forskningen även 
använt äldre referenser. I min sökning har jag använt det Ekonomiska Kursbiblioteket och 
utgått från databaser vid Lunds Universitetsbibliotek (LOVISA, ELIN) men jag har även sökt 
efter aktuell forskning genom databaser vid Göteborgs Universitet, Handelshögskolan i 
Stockholm samt MAPP Handelshögskolan i Aarhus.  
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Jag har under hela arbetets gång också sökt aktuell forskning via Lunds International Food 
Studies och Konkurrensverkets hemsida. Under min sökning har jag noga studerat och 
jämfört referenserna i forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. Utifrån dessa referenser 
har jag sedan sökt vidare. Det senare kan liknas vid en snöbollseffekt i sökandet efter 
referenser, vilken jag anser har varit en stor hjälp för mig i mitt arbete för att knyta ihop och 
se den röda tråden inom aktuell forskning.  
 
 

2.4 Perspektiv  
 
För att tydliggöra och öka förståelsen för läsaren blir det av betydelse att förklara ur vilket 
perspektiv studien är genomförd. Detta påverkar i hög grad vilka upptäckter som kommer att 
kunna göras i studien. I min uppsats har jag valt att studera dagligvaruhandelns utbud från ett 
konsumentperspektiv. Jag anser, att det är den kunskap som kan genereras ur detta perspektiv 
som saknas inom tidigare forskning. 
 
 

2.5 Studiens inriktning 
 
Det finns ett behov inom forskningen av ett större beslutsunderlag för att bättre kunna 
precisera och välja vilka variabler som är relevanta att använda i studier avseende hur 
konsumenter ser på EVM och LVM i förhållande till varandra. Frågor av karaktären ”vad”, 
”vilken/vilka” och är enligt Yin (1994) typiska frågor i en explorativ studie, där målet är en 
helhetsförståelse. För att skapa framtida handlingsalternativ valde jag att göra en studie med 
explorativ inriktning, med det begränsande syftet att lära mig så mycket som möjligt om 
problemområdet. Utifrån denna kunskap kan det göras en mer fruktbar beslutsanalys för att 
om behov finns, och utifrån framkomna relevanta hypoteser, göra en undersökning utifrån en 
högre ambitionsnivå (Lekvall & Wahlbin 1987). Rosengren och Arvidson (1983; Lundahl & 
Skärvad 1982; Yin 1994) hävdar alla vikten av att vara minutiös i sökandet efter 
teorireferenser, vilkas relevans och giltighet utgör en styrka i den explorativa undersökningen. 
 
Alternativet att ha en deskriptiv inriktning, vilken enligt Lekvall och Wahlbin (1987) är 
lämplig när man (till skillnad från den explorativa) vill inhämta en kunskap om specificerade 
begrepp, anser jag inte hade gagnat mitt syfte. Förutsättning för en sådan inriktning är, att 
man redan innehar en gedigen kunskap om marknadens variabler där avsikten endast är att 
beskriva hur det ser ut utan att förklara varför. Därigenom skulle informationen om varför 
konsumenter har den attityd de har till EVM och LVM på ett visst vis gå förlorad. Inte heller 
den förklarande inriktningen där avsikten är att gå ett steg längre enligt Lekvall och Wahlbin 
(1987) för att klarlägga orsakssamband t e x sambandet mellan inkomst och konsumtionen av 
EVM respektive LVM korrelerar med mitt syfte.  
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2.6 Valet mellan den kvalitativa respektive kvantitativa metoden 
 
Eftersom den tidigare forskningen i stort sett är obefintlig inom problemområdet och den 
kvantitativa metoden enligt Lyons & Alexander (1991) många gånger kräver en tillgänglig, 
lätt begriplig kunskap för att generera ett användbart resultat, ansåg jag mig inte finna en 
tillräcklig grund att stå på för att i nuläget göra en kvantitativ studie. Svårigheten skulle vara 
som jag ser det att finna vilka variabler som skulle testas. 
 
Avsikten med denna studie har varit att gå på djupet i konsumenters medvetande för att få en 
kunskap och en förståelse för konsumenters attityd till utbudet av EVM och LVM i butiken. 
Kvalitet är att förlita sig på några kritiska få istället för en kvantitativ fokus på den nyttiga 
mängden. Jag bedömde därför den mer formaliserade och strukturerade kvantitativa metoden, 
där det insamlande materialet uttrycks i sifferform och analyseras kvantitativt, mindre lämplig 
i denna studie. Den kvantitativa metoden kännetecknas även av ett avstånd i förhållande till 
informationskällan, vilket strider mot det arbetssätt jag tror genererar den mest uttömmande 
och djupa förståelsen för problemområdet (Holme & Solvang 1997).  
 
 

2.7 Den kvalitativa metodens djupintervjuer 
 
Bengstone (1982; Sokolow 1985; Lyons & Alexander 1991) hävdar, att den kvalitativa 
metodens djupintervjuer ”one-on-one” är en kraftfull forskningsmetod och att tekniken 
lämpar sig väl när det man söker uppnå är förståelse av konsumenters motivation. Detta stärks 
också av Schnee (1982) som menar att det inte finns något substitut till djupintervjun, när man 
vill studera interaktionen mellan konsumenten och marknaden. Resonemanget stärks också av 
Lyons och Alexander (1991) som hävdar att upptäcktens process består i att förlita sig på 
information från de människor i kontexten, som köper och använder produkterna. Arbetssättet 
med djupintervjuer förutsätter en närhet mellan forskaren och undersökningsobjektet, 
intervjupersonen10, för att kunna utveckla kunskapen om begreppen. Jag bedömde denna 
metod vara den som bäst skulle kunna ge mig de svaren jag sökte. Enligt Lyons och 
Alexander (1991) består värdet av djupintervjun i att förstärka konsumentens röst snarare än 
att kvantifiera den, speciellt i en explorativ studie när målet inte är att bevisa en teori. 
Djupintervjun är lämplig menar de när man som jag vill komma bakom orden i konsumentens 
röst och nå de underliggande motiven. 
 
Lundahl och Skärvad (1982) skiljer mellan olika typer av djupintervjuer beroende på graden 
av (styrning) standardisering. I intervjuer med en hög grad av styrning är såväl frågorna som 
deras turordning förutbestämda i avsikt att standardisera och likrikta intervjuerna. Vid en 
ostandardiserad intervju däremot så kan man fritt välja frågor. En sådan intervju är mer 
förutsättningslös enligt Lundahl och Skärvad (1982). Väljer man som jag har gjort en mixad 
struktur på intervjun gör det ostandardiserade inslaget att intervjun blir mer vidsynt och 
öppnar möjligheter till att fånga upp värderingar, attityder och föreställningar. Den 
semistandardiserade intervjun blir mer flexibel och situationsanpassad. Detta lämpar sig väl i 
min studie eftersom jag har valt en explorativ inriktning. 

                                                 
10 I metodkapitlet förkortas intervjupersonen vid valda tillfällen med IP för att undvika för många upprepningar i 
texten. 
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2.7.1 Vilka var alternativen? 
 
Både Bengstone (1982) och Schnee (1982) anser däremot fokusgrupper vara bättre när man 
söker en bredd av information vid datainsamlingen. I valet mellan djupintervjuns interaktion 
och fokusgrupper (gruppintervju) är motiveringen till mitt val av djupintervjun som 
arbetsmetod den, att jag ville undvika risken av påverkan intervjupersonerna sinsemellan dvs. 
ett eventuellt grupptryck (Holme & Solvang 1997). Detta var jag rädd skulle minska 
kreativiteten i svaren vilket föranledde mig att tro att jag då inte skulle kunna uppnå samma 
förståelserikedom inom problemområdet.  
 
Inom den kvalitativa metoden har fallstudier länge använts inom forskningen i såväl 
explorativa undersökningar som beskrivande och förklarande. Men flera av de bästa och mest 
kända fallstudierna genom åren har varit beskrivande och förklarande enligt Yin (1994). Yin 
(1994) anser dock att det inte finns några klara och tydliga gränser mellan olika metoder, även 
om varje metod har sina distinkta karakteristiska så existerar det stora områden av 
överlappning dem emellan. Det väsentliga målet vid val av metod blir enligt Yin (1994) att 
undvika ”gross misfit” i studien genom att inte, bara, välja en metod när en annan hade varit 
lämpligare. I min explorativa studie där jag vill generera relevant kunskap för vidare studier 
bedömer jag valet mellan att arbeta med fallstudiemetoden respektive djupintervjun vara upp 
till var och en. Men eftersom fallstudier är tidskrävande och tidsramen är snäv för en uppsats, 
särskilt om en person ensam skall utföra de fallstudier som krävs för att uppfylla syftet valde 
jag bort fallstudien som alternativ. 
 
Den empirinära metoden ”Grounded Theory” är ett synsätt inom den kvalitativa metoden, 
som debatterades redan under mitten på 60-talet. Huvudmålet med metoden är teorigenerering 
från empirisk data. Glaser och Strauss hävdade i sin skrift år 1967 (Alvesson & Sköldberg 
1994 s 70) tesen ”att var och en kan skapa sin egen teori, bara de utgår ifrån verkligheten”. 
Kritiken som under senare år har framhållits mot användandet av detta synsätt är, att 
empiriska data tvingas in i teorins kategorier och begrepp. Motståndare till den grundade 
teorin hävdar att all fakta är teoriladdad, och att vi alltid lägger in teoretiska referensramar i 
vår perception av verkligheten. Att tänka i termer utifrån tankarna i den grundade teorin kan 
dock enligt Alvesson och Sköldberg (1994) motverka det faktum att en allt för stor beläsenhet 
ökar risken för att man blir bunden av teorin och därmed inte förmår se nya möjligheter. 
Samtidigt menar de att det finns risker med att vara för svagt insatt i studiens valda 
problemområde, vilket kan innebära att man hamnar i en naiv empirism. Dessa tankar tog jag 
med mig in i valet av den abduktiva ansatsen. 
 
 

2.8 Val av ansats i studien 
 
Genom intervjuerna har jag utifrån empirin sökt skapa mig en verklighetsbaserad förståelse 
för fenomenet i fråga, således den induktiva ansatsen. Samtidigt har jag haft ett behov av 
förkunskaper inom ämnesområdet i egenskap av teoretisk kunskap från tidigare 
forskningsrapporter och litteratur för att skaffa mig en förförståelse av fenomenet som jag 
avsett att studera, den deduktiva ansatsen. Om den av mig valda teorin har varit relevant för  
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min studie, har min avsikt varit att den skulle ge mig den bästa möjliga kunskapen och öka 
min förmåga att praktiskt genomföra och analysera intervjuerna (Alvesson & Sköldberg 
1994). Då jag har haft för avsikt att studera fenomenet utifrån båda infallsvinklarna blir valet 
av min forskningsansats abduktion. Abduktionen utgår från empiriska fakta precis som 
induktionen men avvisar inte de teoretiska resonemangen och ligger därigenom närmare 
deduktionen. Abduktionen utmärker sig också på ett fördelaktigt sätt från de båda andra 
ansatserna genom att gå mer på djupet och inrikta sig på underliggande mönster (Alvesson, 
Sköldberg 1994).  
 
 

2.9 Den kvalitativa tolkningsprocessen 
 

”En bra tolkning tvingar människor att tänka till – och tänka om. Tolkningen skall således i viss 
mening bygga på och bekräfta människors föreställningar men också utmana och 
problematisera dessa.” 

 (Alvesson & Sköldberg 1994, s 212) 
 
Det mest centrala i en kvalitativ studie bygger enligt Holme och Solvang (1997) på att göra en 
analytisk åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent faktamässig uppfattning av den 
företeelse man studerar. Holme och Solvang (1997) framhåller två viktiga faktorer i 
tolkningsarbetet. Den ena är att jag måste vara medveten om vad jag gör och den andra är att 
jag hela tiden har en kritisk inställning till de tolkningar jag gör. Det handlar om att i 
processen hela tiden kritiskt pröva mina egna uppfattningar, så att jag inte riskerar att leta 
efter något som bara bekräftar tidigare upptäckter. Utmaningen i analysen blir att få fram de 
intervjuades verklighetsuppfattning. Det behöver dock inte alltid råda en fullständig 
överensstämmelse mellan intervjupersonernas förklaring och min tolkning, men deras 
självförståelse måste tas på allvar och inte bortförklaras. Kvalitativa tillvägagångssätt är enligt 
Halvorsen (1992) ett lämpligt val när man som jag vill få fram tvetydiga inställningar och det 
som kan verka självmotsägande i människors beteende. För att skapa en så stor 
helhetsbeskrivning av det studerade som möjligt har jag i textanalysen valt att synliggöra data 
från intervjuerna dels i en delanalys och dels en helhetsanalys där data analyserats under 
respektive tema (Halvorsen 1992). 
 
 

2.10 Urval och rekrytering av intervjupersoner 
 
Då jag inte har funnit att det genomförts studier (avseende den svenska marknaden) där man 
studerat vilken attityd konsumenter har till EVM och LVM när man ser på de båda 
kategorierna i förhållande till varandra, anser jag det vara relevant att intervjua en person i ett 
hushåll som är den som regelbundet gör inköpen till hushållet (konsumenten) oavsett kön, 
utbildning, butik eller bostadsort. Konsumenterna i denna studie är alla bosatta i Lund/Malmö 
regionen (av praktiska skäl) eftersom jag själv bor i Lund och studerar vid Ekonomihögskolan 
där. Intervjuerna är på dessa grunder genomförda på den svenska marknaden i denna region.  
 
Intervjupersonernas ålder i studien har en spridning från 24 till 80 år ålder, med en stark 
koncentration till ålderskategorin från 35 till 50 år. Mitt motiv till denna åldersspridning har  
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varit att fånga upp den yngre generationen som är mer benägen att prova det okända dvs. nya 
produkter och därigenom kanske EVM sortimentet (Burt 2000). Men samtidigt den äldre 
generationen som har vuxit upp med LVM och därmed finner tryggheten i vanans makt 
(McGoldrick 2002). Dock valde jag att koncentrera studien till barnfamiljerna och den 
köpstarka ålderskategorin 35 till 50 år eftersom det är dessa som är storkonsumenterna inom 
dagligvaruhandeln enligt data från expertintervjuerna11. Studien är avseende insamlad data om 
butiksstrategier baserad på expertintervjuer från de två marknadsledande butikskedjorna ICA 
och Coop Sverige. 
 
 

2.10.1 Accessproblemet 
 
En av svårigheterna kunde vara att få tillgång till intervjupersonernas tid, accessproblemet 
(Lekvall & Wahlbin 1987). För att minimera risken för detta bestämde jag mig för att söka 
intervjupersoner i min närmiljö dvs. bekantas bekanta. Härigenom trodde jag mig öka 
möjligheten till positiv respons. Motivation till att ställa upp på en flera timmar lång intervju, 
förmodade jag skulle vara högre hos de personer som kände eller kände till mig än hos de för 
vilka jag var anonym (Lundahl & Skärvad 1982). Det faktum att de redan hade en positiv 
inställning till mig som intervjuare (inom parentes kan här tilläggas att jag vid rekryteringen 
utgick från att de personer som hade en negativ bild av mig som person skulle avböja att 
deltaga i min studie) ansåg jag dessutom skulle positivt påverka trygghetsaspekten i 
djupintervjuerna. 
 
 

2.10.2 Aktörens förmåga att deltaga 
 
Holme och Solvang (1997; Lundahl & Skärvad 1982) påpekar vikten av att skapa den rätta 
stämningen i intervjusituationen. De betonar även vikten av att inte gå för fort fram, vilket 
kan påverka samspelet negativt. För att redan från början skapa en positiv stämning i samband 
med rekryteringen av intervjupersonerna bokade jag i god tid, senast en vecka före den 
aktuella intervjun, datum och klockslag för intervjun. Jag lät i möjligaste mån 
intervjupersonerna välja dag och tidpunkt. 
 
 

2.10.3 Intervjumiljön 
 
Det är enligt Holme och Solvang (1997) av stor vikt för resultatet att den intervjuade kan 
känna sig naturlig och att han eller hon vet vad som kommer att äga rum under intervjun och i 
dess omgivning. Min avsikt var således att genom valet av miljö öka mina möjligheter att gå 
på djupet med mina frågor och därigenom uppnå så uttömmande svar som möjligt.  

                                                 
11 Jag har sökt information om kundsegment genom att intervjua och rådfråga ett antal butikschefer inom 
dagligvaruhandeln. Utifrån den information jag fick så är ålderskategorin 30-55 år och barn familjerna en stor 
och köpstark grupp inom dagligvaruhandeln. Säljchefen Jörgen Winqvist, Coop Forum, Burlöv (2003-05-23) 
uttryckte följande: ”Vi värnar extra mycket om våra barnfamiljer som målgrupp med vår förhoppning om att 
deras barn är nästa generations konsumenter hos oss.”  
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Intervjuerna har ägt rum hemma hos intervjupersonen. Intervjupersonerna har således inte 
bara välvilligt ställt upp på att hjälpa mig med intervjun utan har också välvilligt bjudit in mig 
i sina hem. Detta har jag försökt visa min uppskattning för genom att komma väl förberedd 
och i god tid till intervjun. 
 
 

2.11 Fältarbete/Pilotstudier 
 
Under arbetet med utvecklandet av min arbetsmetod kände jag ett behov av att testa mig själv, 
intervjutekniken och mina mätinstrument. Jag bestämde mig för att genomföra tre stycken 
förberedande undersökningar i form av pilotstudier (Lundahl & Skärvad 1982). Pilotstudierna 
genomfördes under maj 2003. Syftet med pilotstudierna var att testa mina mätinstrument men 
framförallt att testa mig själv som intervjuinstrument och min förmåga att arbeta med mina 
intervjutekniker (Rosengren & Arvidson 1983). Samtliga pilotstudier gav mig feedback till en 
utveckling av mig själv som intervjuare. Jag har valt att väva in resultaten från mina 
pilotstudier i den löpande texten under arbetsmetoden, för att visa hur pilotstudierna har 
väglett mig. Alvesson och Sköldberg (1994; Yin 1994; Long och Johnson 2000) påpekar alla 
hur trovärdigheten i en studie kan uppnås genom att operationaliseringen av arbetet steg för 
steg synliggörs, på samma sätt som om någon hela tiden kikade över din axel för att följa dig i 
hur du arbetar.  
 
 

2.12 Intervjuernas genomförande  
 
Jag kom efter mina pilotstudier fram till att sex till tio intervjuer borde täcka upp svaren på 
mina frågor och ge mig det material jag sökte för min studie. Detta var något som jag 
upplevde tydliggjordes genom att samtliga intervjuer gav mig djupgående och på ett sätt 
uttömmande svar för mitt explorativa syfte. Jag har använt mig av en bandspelare vid varje 
intervjutillfälle. Samtliga intervjuer har spelats in på band. 
 
Jag har dock hela tiden varit medveten om att tolkningen bör så långt det bedöms vara 
relevant styrkas med ytterligare intervjuer. Holme och Solvang (1997; Alvesson & Sköldberg  
1994) hävdar att man alltid, både då det gäller den enskilda svarspersonen och informationen, 
kommer till en punkt där en empirisk mättnad uppstår, dvs. att det som framkommer under 
intervjuerna inte längre kan bedömas tillföra ytterligare information och inte kan anses 
komma att påverka studiens slutsatser. Alvesson och Sköldberg (1994) menar då att man bör 
upphöra med informationsinsamlandet. Jag har således inte låst fast mig vid en bestämd 
tidsram under intervjuernas gång inte heller har jag förutbestämt ett bestämt antal intervjuer, 
utan jag har låtit de efterhand uppkomna resultaten från varje intervju vägleda mig. Jag 
avtalade i ett tidigt skede intervjutillfällen med tio personer. Men efter att jag genomfört åtta 
intervjuer och analyserat data från dessa intervjuer ansåg jag mig se en tillräckligt stor 
överensstämmelse mellan de framkomna resultaten för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. 
Min bedömning var därför att ytterligare intervjuer (också baserat på tidsramen för 
magisteruppsatsen) inte skulle tillföra nya upptäckter av sådan karaktär att dessa skulle 
förändra eller påverka resultaten och slutsatserna.  
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Min uppfattning efter pilotstudierna var också att arbetet med djupintervjuer lämpar sig väl 
när man vill fånga upp attityder och synpunkter på varumärken och de attribut som är viktiga 
för en konsument vid valet av märke. ”Vi har provat produkter ur Signums sortiment men de 
var inte goda tyckte vi, så vi köper inga produkter med det varumärket.” Detta resultat från 
pilotstudien får exemplifiera relevansen av att diskutera attityder till varumärken och risken 
för smittoeffekten hos EVM sortimentet, då det finns många artiklar inom skilda kategorier 
under ett och samma varumärke. 
 
 

2.13 Intervjuguide  
 
Svara på syftet: Vilken attityd konsumenter har till EVM respektive LVM och hur de ser på 
EVM och LVM i förhållande till varandra.  
 
Under intervjuerna ställde jag frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Jag började 
intervjun med några uppmjukande och inledande frågor om namn, ålder och sysselsättning 
samt bad intervjupersonen beskriva sig själv som konsument t e x vegetarian, livsnjutare, 
ekonomisk utifrån perspektivet konsument inom dagligvaruhandeln. Intervjuguiden var 
strukturerad i fyra olika teman och under varje tema fanns frågor, vilka jag bedömde 
nödvändiga att få svar på för att uppnå studiens syfte. För att hålla igång samtalet hade jag ett 
antal underfrågor till varje tema att ställa vid behov. (Lundahl & Skärvad 1982; Rosengren & 
Arvidson 1983). 
 
Valen av tema är gjord enligt följande butikskontexten (attityden till utbudet av EVM och 
LVM i butiken), pris (prismedvetenhet och prisets betydelse vid val av varumärke), 
varumärkets betydelse (attribut och slutvärde för konsumenten, attityden till EVM och LVM), 
förpackningen (betydelsen för uppfattning om och värdering av varumärket ). Min 
målsättning var under intervjun att låta intervjupersonen tala fritt och jag försökte hela tiden 
utveckla svaren på frågorna med uppföljningsfrågor av typen: ”Varför är det viktigt för dig?” 
”Vill du utveckla det? ” (Lundahl & Skärvad 1982; Lekvall & Wahlbin 1987). Styrkan i den 
kvalitativa intervjun ligger enligt Holme och Solvang (1997) i en intervjuform där 
intervjuaren utövar minsta möjliga styrning. Associationerna har fått löpa fritt under 
intervjun. 
 
 

2.13.1 Förpackningsattributen och schema över butikshyllan 
 
Svara på syftet: Hur konsumenter upplever EVM respektive LVM i förhållande till varandra 
avseende förpackningen och hyllplacering. 
 
Förpackningarna (se bilaga 3) som jag hade med mig till intervjun fann jag levandegöra 
intervjuerna i diskussionen kring förpackningsattribut. I den första pilotstudien tog jag fram 
förpackningarna först i slutet av intervjun, men fick rådet av IP att det nog skulle vara 
inspirerande om de fanns med under hela intervjun. Detta provades under pilotstudie nummer 
två med positivt utslag. Så förpackningarna togs därefter fram i ett tidigt skede vid de 
resterande intervjuerna för att skapa en närhet till inköpssituationen under intervjuns gång.  
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Detta fick några av IP att spontant gå fram till sitt köksskåp/kylskåp och med ett leende på 
läpparna ta ut och visa mig en identisk förpackning till en av de produkter jag nyss ställt på 
bordet framför dem. En närhet hade skapats. Jag upplevde också att attributen hjälpte IP att 
komma igång med vidare associationer. Så min uppfattning blev den att det var positivt att 
visuellt tydliggöra förpackningarna i samband med intervjuerna. 
 
Forskningen har belyst frågan om handeln kopierar LVM:s förpackningsdesign s k ”copycat” 
(Davies 1998; Collins-Dodd & Zaichkowsky 1999; Gilbert 1999; Burt 2000). Detta gör det 
intressant att i studien, i samband med intervjuerna, också låta IP associera fritt kring 
förpackningar. Professor Steve Burt12 betonar den påverkan förpackningen har på 
konsumenten och hur förpackningen genom sin layout sänder signaler, vilket får en inverkan 
på inköpsbeslutet. Varumärkesforskaren Frans Melin13 säger i en intervju, att han tror att 
konsumenter är i högsta grad styrda av varumärken när det gäller livsmedel. Han framhåller 
vidare att konsumenter fattar sina inköpsbeslut på 0,8 till 1,2 sekunder och att forskning inom 
området visar att vi köper mycket utifrån de visuella intrycken. Följande citat från pilotstudien 
får betona betydelsen av att synliggöra förpackningar i samband med studiens intervjuer: 
 
”EVM:s förpackningar ger mig ett intryck av att vara billiga kopior. Jag upplever det negativt 
att de försöker efterlikna LVM. Då tänker jag att de försöker gömma sig bakom en LVM fasad 
och man kan således inte lita på innehållet. Det vore mer trovärdigt om de tog fram egna 
produkter och en egen förpackningsdesign”. 
 
Enligt Zeithaml (1988) så litar konsumenter mer på de yttre signalerna i ett initialskede där 
inga inre signaler är närvarande. Även Fill (2000; Kapferer 1997) betonar att de yttre 
signalerna inte bara består av en information utan också belyser kvalitetsaspekten. Forskning 
har påvisat ett samband mellan uppfattningen om en produkt och förpackningens signaler 
(Hoyer & MacInnis 2001; Ho & Chan 1995). Jag har också använt mig av utskrifter av 
butikens schema för hyllplacering (se bilaga 4) av olika artiklar. Vilka jag upplevde ökade 
kreativiteten hos IP samtidigt som de ”öppnade en dörr in till butiken” och spontana 
upplevelser som IP hade haft under sin inköpsrunda. Forskarna Sherman (et al 1997) belyser 
också hur butiksmiljön som skapas genom varumärkenas inbördes placering i butiken kan 
påverka konsumentens sinnesstämning och därigenom attityd och köpbeslut. Här är jag i min 
studie speciellt intresserad av att studera hur konsumenten upplever att LVM och EVM 
figurerar i butikskontext. 
 
 

2.13.2 Means-end kedjan 
 
Svara på syftet: Vad det är som existerar i konsumenters medvetande när de värderar EVM 
och LVM i samband med köp. Vilka attribut det är som får konsumenten att välja en EVM 
eller LVM och vilket är det slutliga värdet för konsumenten. 
 
Valet av strategi för en speciell produkt eller marknadssegment beror på konsumenters 
definition av värde enligt Zeithaml (1988; Pellegrini 1996; Sweeney & Soutar 2001). Means-
end kedjor kan med fördel användas i en studie för att få insikt i vilka attribut konsumenter  
                                                 
12 Professor Steve Burt, University of Stirling (förläsning Ekonomihögskolan, Lund mars 2003) 
13 Professor Frans Melin, Ekonomihögskolan, Lund. Intervju, Dagligvaruleverantörernas Förbund–DLF, (bilaga i 
Dagens Industri juni 2003 s 10) 
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finner vara viktigast hos produkter och varumärken (Grunert & Grunert 1993; Hoyer & 
MacInnis 2001; Reynolds & Gutman 1988; Solomon 2002; Solomon et al 1999; Zeithaml 
1988; Wansink 2003). Melin (2002) hävdar att alla produkter i första hand ska tillfredställa 
konsumentens grundläggande behov, men att det är produktens ”added value” som avgör 
konsumenters val av märke. I arbetet med denna värdekedja har jag använt mig av tekniken 
laddering (se vidare 2.13.2.1) för att tydliggöra vad det är som driver konsumenten i sitt 
beslut. Means-end kedjan har många potentiella nivåer (Hoyer & MacInnis 2001).  
 
För att möjliggöra jämförelser mellan means-end kedjorna och för att hålla en röd tråd i 
resonemangen valde jag att arbeta med tre produktkategorier. En kategori avgränsar de olika 
produktgrupperna från varandra t ex kolonial (torra matvaror, konserver mm.), papper 
(toalettpapper, näsdukar, hushållspapper) Eftersom det är kategorierna som är det intressanta i 
min studie har jag utgått från fördelningen av antalet artiklar i kategorins produktsortiment. 
Således har jag varken tagit någon hänsyn till storleken på kategorin eller omsättningen i 
kronor hos kategorin. När det gäller valet av produktkategorierna har jag tagit råd inför mina 
val via en expertintervju.14 Jag har avgränsat min studie till tre produktkategorier en kategori 
med övervägande artiklar ur EVM sortimentet, en kategori med övervägande artiklar från 
LVM sortimentet och slutligen en kategori med en mix av artiklar ur både EVM respektive 
LVM sortimentet (se bilaga 2).  
 
En del forskare menar att den bästa strategin när man arbetar med means-end kedje metoden 
är att låta konsumenten beskriva sin favoritprodukt ”a brand champion”, som hon/han har 
starka känslor för, för att uppnå bästa effekt (Wansink 2003). Medveten om detta har jag ändå 
för att möjliggöra en jämförande analys bett IP att välja en LVM produkt respektive en EVM 
produkt ur någon av de givna produktkategorierna. Vid något tillfälle där IP inte använde eller 
har använt sig av någon produkt inom någon av de givna kategorierna (användandet är en 
förutsättning för att kunna ha haft en upplevelse) har jag låtit IP välja en produkt/produkter 
utanför dessa kategorier. Min bedömning är att detta trots allt inte påverkat resultaten i någon 
större utsträckning eftersom det är uppfattningen om EVM och LVM som kategorier som 
studeras.  
 
Vid genomförandet av kedjan har jag arbetat med en kedja för EVM och en för LVM. Något 
som jag kom fram till redan i mina pilotstudier var att kedjan skiljde sig inbördes mellan de 
olika artiklarna. Men mina idéer om att det förekom skillnader avseende förmågan till 
abstraktion mellan EVM kedjan och kedjan för LVM var det svårare att finna belägg för. Men 
det behöver inte förekomma en ”entydig” sanning med sant eller falskt för att svaren i en 
studie ska ge värdefull information enligt Alvesson och Sköldberg (1994). 
 
 
2.13.2.1 Ladderingstekniken 
 
Laddering är en kvalitativ teknik som används för att mäta och utveckla konsumenters means-
end kedjor. Solomon (et al 1999) menar att man med hjälp av laddering tekniken kan fånga 
konsumenters associationer mellan specifika attribut. Under intervjun går man hela tiden 
vidare genom att ställa frågor av typ ”varför är det viktigt för dig att.”. Dessa frågor har som 
syfte att låta en stegring av värden växa fram (relevanta konsekvenser) i konsumentens 

                                                 
14 Jörgen Månsson, kategoriansvarig/kolonial på Coop Sverige AB i Stockholm telefonintervju 2003-05-19. 
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medvetande för att försöka fastställa hur konsumenter kopplar ihop produktperception med 
värderingar. Med andra ord, hela tiden försöka uppnå en djupare förståelse för vad de olika 
produktattributen betyder för konsumenten (Zeithaml 1988; Grunert & Grunert 1993; Claeys 
et al 1995; Pelegrin 1997; Bayley & Nancarrow 1998; Solomon et al 1999; Gundlach et al 
2000).  
 
 
 

Slutvärde 
VÄRDEN 

Bidragande värde 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Psykosociala konsekvenser 

KONSEKVENSER 
Funktionella konsekvenser 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstrakta attribut 

ATTRIBUT 
Produkt 

 
Figur 1. Ladderingsstege (källa Claeys et al 1995) 
 
Means-end kedjan och ladderingstekniken anser Zeithaml (1988) vara en utmärkt arbetsmetod 
i en explorativ studie där avsikten är att studera konsumenters perception av produkters 
adderade värde. Varje steg i ladderingen öppnar för en ökad perception av begreppet värde. 
Laddering hjälper till att fastställa en ökad förståelse för varför konsumenter köper det de 
köper ( Bayley & Nancarrow 1998; Gundlach et al 2001; Wansink 2003).  
 
En kritik jag har funnit mot att arbeta med tekniken laddering är att det kan vara svårt att finna 
de rätta frågorna som nybörjare. Här har mina pilotstudier bidragit till att ge mig en viss 
erfarenhet. 
 
 

2.13.3 Figuren 
 
Svara på syftet: Hur konsumenterna i sitt medvetande har positionerat EVM och LVM i 
förhållande till varandra beträffande produktattribut, och konsumentens upplevelse av vad 
det är man får för pengarna. 
 
I ett värdehöjande CM samarbete blir det betydelsefullt menar Hoch (1996) att studera 
förhållandet mellan EVM och LVM. Det existerar också ett behov enligt Omar (1996; Lyons 
& Alexander 1991) att genom kvalitativa studier förklara varför konsumenter har den 
uppfattning de har, ”through the eyes of a grocery shoppers, to answer the WHY questions” 
(Omar 1996 s 1). För att öka min förståelse för hur konsumenter i sitt medvetande 
psykologiskt positionerar EVM i förhållande till LVM använde jag mig av en figur i fyra steg. 
Idén till figuren fick jag av en modell som McGoldrick (2002 fig 9.2 s 364) använde för en 
uppskattad positionering av varumärken inom en kategori utifrån konsumenters attityd till 
EVM respektive LVM. 
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I McGoldricks (2002) figur så är kvalitetsvariabeln på x-axeln och prisvariabeln på y-axeln. 
Jag valde att i min figur byta plats på variablerna med priset på x axeln och 
egenskapsvariabeln på y axeln. Motiveringen till varför, är den att jag ville ta reda på 
konsumentens upplevelse av värdet i den egenskap som konsumenter upplever när de 
positionerar EVM och LVM. Jag ville således genom att sätta priset på x-axeln undvika att 
priset kom i fokus i konsumentens medvetande. Genom att ha den högst värderade 
egenskapen hos varumärket på y-axeln trodde jag mig lättare uppnå en känsla av 
värdestegring hos EVM och LVM i relation till vad de upplevde att de fick för pengarna (det 
upplevda priset). När McGoldricks figur används i slutsatsdiskussionen så har jag vänt på 
McGoldricks figur för att därigenom underlätta för läsaren att jämföra resultaten figurerna 
emellan. 
 
På figurens x-axel finns således pris och y-axeln utgörs av en egenskapsaxel. Prisaxeln på de 
tre första stegen i figuren är utan betydelse, (som om alla produkter kostade noll kronor eller 
att de ekonomiska tillgångarna var outtömliga). På y-axeln i steg ett bad jag IP att skriva dit 
vilken egenskap hos ett varumärke som hon/han värdesätter högst. I steg nummer två bad jag 
IP skriva en egenskap hos ett EVM som var av betydelse och i det tredje steget motsvarande 
för ett LVM. I det fjärde och sista steget i figuren aktiverade jag nu prisaxeln och på y-axeln 
sattes det av IP framtagna värdet från steg ett in. Därefter bad jag IP att placera in hur de 
upplevde samt positionerade respektive kategori, det egna varumärkets kvalitetsmärke EVM 
(grön), det egna varumärkets lågprisprodukt EVM (röd) samt LVM (blå), i förhållande till 
varandra och det upplevda värdet i förhållande till priset. I figuren är det inte enbart det 
faktiska priset som är av intresse utan även vad konsumenten upplever det är hon/han får för 
pengarna vilket kan påverkas av känslan om varan upplevdes dyr eller billig beroende vad 
konsumenten upplevda att hon/han fick för pengarna. 
 

 
 
Resultaten från pilotstudierna bekräftade giltigheten i instrumentet när det man vill ta reda på 
är vilka mentala positioner EVM och LVM innehar i konsumentens medvetande. Det som 
framkom under en av pilotstudierna var vikten av att tydliggöra vad som menas med de olika 
begreppen i studien. Som en av personerna uttryckte det: alla tänker nog inte i självklara 
termer av kategorierna EVM respektive LVM det bör du nog tänka på när du ställer frågorna. 
Denna kritik har jag tagit till mig. Samma person öppnade en dörr till analysen genom att 
placera EVM:s lågprisprodukt långt ner på egenskapsaxeln men långt till höger på prisaxeln, 
dvs. ett upplevt högt pris. När jag ställde frågan varför, fick jag svaret att han ansåg att 
produkten hade ett högt pris i förhållande till vad han upplevde att han fick för pengarna. 
Detta är en intressant aspekt, för här handlar det verkligen om att personen har ett 
engagemang i värdet av de varumärken han väljer och vad konsumenten upplever att han får 
för pengarna.  

Här ska 
konsumenten 
placera den 
egenskap hos 
varumärket 
som de 
värderar högst x 

Det upplevda 
priset 

y 

Figur2. Figuren 
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Jag har försökt fånga upp dessa signaler från IP i min studie. När resultaten från figuren 
redovisas i uppsatsen kommer värdena (från konsumentens positionering av EVM och LVM) 
att uppskattas vid överföringen från intervjumallen. Detta är den exakthet som jag bedömer 
vara relevant i en kvalitativ studie. 
 
 

2.14 Sammanställning av data 
 
Detta arbetsmoment innebär att sammanställa och tolka insamlad data samt att strukturera upp 
den i ett material för vidare bearbetning i samband med analysen. För att uppfylla 
samtidskravet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001) har jag i direkt i anslutning till varje 
intervju renskrivit insamlat material. Det blir således aktuellt att från ett omfattande 
bandinspelat material plocka ut det som är av störst intresse för att besvara studien syfte. 
Detta är ett mycket tidskrävande arbete och värdet av att skriva ut hela intervjun ordagrant 
kan diskuteras. Under delar av intervjuerna har en hel del sagts som jag bedömde inte skulle 
tillföra något till studiens resultat. Jag har därför valt att i min studie skriva ut valda delar. Jag 
har därefter låtit IP läsa utskriften och bett dem om att hjälpa mig med redigeringen. IP har 
efter det att de läst utskriften, från sin intervju, fått göra tillägg eller opponera sig. Detta bör 
göras enligt Lekwall & Wahlbin (1987) för att därigenom säkerställa objektiviteten hos mig 
som intervjuare och därmed öka innehållsvaliditeten i samband med utskrifterna. Allt 
bandinspelat material från samtliga intervjuer är arkiverat. Därför har jag hela tiden haft 
möjligheten att om behov skulle uppstå gå tillbaka till originalinspelningen av intervjun för att 
hämta och kontrollera fakta.  
 
 

2.15 Utvärdering av mätningarna i arbetsmetoden 
 
Man kan i en kvalitativ studie alltid ställa sig följande frågor. Har jag lyckats finna de 
optimala mätmetoderna? Hade resultatet blivit annorlunda med andra intervjutekniker? Hur 
vet jag att intervjupersonerna talar sanning? Vilken inverkan har jag själv i egenskap av 
intervjuare haft? Hade studiens resultat blivit annorlunda om någon annan hade utfört 
intervjuerna och hur hade resultatet sett ut med ett annat urval i en annan situation? Syftet 
med denna studie har inte varit att fastslå verkligheten, så här är det punkt! Utan avsikten har 
varit att studera hur konsumenter upplever EVM och LVM i förhållande till varandra. 
 
 

2.15.1 Giltigheten 
 
Den inre validiteten (giltigheten), om vi mäter det vi avser att mäta, gäller frågan om och i 
vilken utsträckning ett givet mätresultat är relaterat till det teoretiska begrepp som är av 
intresse. Vid djupintervjuer borde man kunna känna sig rätt så säker på att man mäter det man 
avser att mäta. Då djupintervjuer kan sägas utgöra en rätt utförlig och detaljerad arbetsmetod 
som dessutom går att utveckla löpande under arbetets gång. Denna flexibilitet i 
semistrukturerade intervjuer kan därför sägas stärka den inre validiteten. Problemet i att 
upprätthålla insamling av en relevant information består enligt Holme och Solvang (1997) 
många gånger i intervjuarens perception av intervjusituationen.  
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För att stärka giltigheten i intervjuerna har jag eftersträvat att hålla tillvägagångssättet så 
konstant som möjligt. Jag har hela tiden också försökt att uppfylla kraven på oberoende och 
objektivitet i min studie för att uppnå en så hög validitet som möjligt (Alvesson & Sköldberg 
1994). För att öka validiteten ytterligare i svaren är det av stor vikt enligt Lyons och 
Alexander (1991) att förklara syftet med intervjun för IP och att förklara vad som kommer att 
äga rum under intervjun. Jag har därför tydligt beskrivit för IP varför jag valde just 
henne/honom och tidsramen i samband med intervjun samt vad jag ska använda insamlad data 
till.  
 
I den kvalitativa metoden hävdar Yin (1994; Long & Johnson 2000) att svårigheten ofta ligger 
i att konstruera den korrekta mätmetoden, Construct validity, för de begrepp som studeras och 
att svårigheterna i den explorativa undersökningen kan ligga just i konstruerandet av de 
perfekta intervjuteknikerna. Jag ville ta reda på så mycket som möjligt om problemområdet. 
Frågan var bara hur jag skulle göra det. Valet av djupintervjuer kändes naturligt i en 
explorativ undersökning men samtidigt insåg jag komplexiteten i att studera varför 
konsumenten har den attityd som hon/han har till varumärken i förhållande till varandra. Det 
kändes därför relevant att förlita mig till flera intervjutekniker som kunde komplettera 
varandra. 
 
Det väsentliga i en studie med djupintervjuer blir således att konstruera ”de rätta frågorna” så 
att man får ”de rätta svaren”. För att stärka validiteten hos intervjuguiden och de av mig valda 
intervjuteknikerna så genomförde jag tre förundersökningar. Efter dessa intervjuer så 
genomförde jag ett fåtal justeringar av frågorna i intervjuguiden. Metoden Means-end kedjan 
med tekniken laddering kändes som relevanta val för att ta reda på om det förekom skillnader 
i abstraktionsnivå vid köp av EVM respektive LVM. Tekniken hjälpte mig mycket riktigt att 
ta reda på detta, men det som framkom ännu tydligare var instrumentets relevans för att ta 
reda på skillnader avseende slutvärdet för EVM och LVM. För övrigt anser jag, att giltigheten 
i denna mätmetod är svag, när det gäller att direkt svara på uppsatsens syfte. Jag har, 
medveten om detta, ändå valt att redovisa de framkomna data som metoden gav mig, då jag i 
viss mån ansett att de trots allt har kunnat fungera som ett relevant komplement till de övriga 
teknikerna. Figuren anser jag däremot hålla en hög giltighet som teknik. Genom denna teknik 
upplevde jag att IPs reflektioner växte och samtidigt sammanfattades på ett positivt sätt. 
 
Att vid intervjuerna ställa förpackningar och hyllschema framför IP och därigenom skapa en 
närhet till butikshyllan är definitivt något som jag upplever har ökat validiteten i svaren. Jag 
har dock under intervjuerna varit medveten om risken för förväntanseffekten, vilket innebär 
att IP rättar svaren efter det de upplever vara mina förväntningar och att deras svar skulle 
kunna färgas av detta (Rosengren & Arvidsson 1983). Men efter pilotstudierna ansåg jag inte 
att min intervjuteknik skulle ha haft någon väsentlig påverkan på intervjusvaren, då den 
sammanlagda intervjutiden sträckte sig över flera timmar och det således verkade vara svårt 
för IP att minnas ”tillrättalagda svar” under en så pass lång tid. Jag var hela tiden varit 
uppmärksam på att jag inte pressade IP på mer information än de var villiga att ge eller kunde 
ge. Det är en mycket svår balansgång (Holme & Solvang 1997). 
 
Yin (1994) påpekar skillnaden vad det gäller den yttre validiteten i den kvantitativa respektive 
kvalitativa metoden. Han framhåller att man i den kvantitativa surveyundersökningen uppnår 
en statistisk generalisering, medan man i kvalitativa studier får förlita sig på en analytisk 
generalisering genom att analysera resultaten mot den teoretiska referensramen.  
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Då syftet med min studie inte är att generalisera utan att söka förståelse för ett 
problemområde, har jag arbetat med det antal djupintervjuer som jag bedömt krävdes för att 
vara säker på att uppnå syftet med undersökningen (se vidare 2.12). 
 
Jag är medveten om att det kan finnas risk för en påverkan på konsumenterna från de 
regionala avvikelserna i sortimentsutbud. Detta har jag dock valt att bortse från i studien. Då 
syftet inte är att undersöka konsumenters synpunkter avseende enskilda produkter anser jag 
betydelsen av en sådan eventuell påverkan på resultatet vara ringa.  
 
Giltigheten i svaren och i studien har också stärkts genom att samtliga intervjuer genomfördes 
under augusti 2003. Detta tidssamband minimerar således risken för att det har skett 
svängningar inom dagligvaruhandeln (branschen) eller några större förändringar inom 
butikskedjorna avseende sortimentet, vilket skulle kunna ha påverkat konsumenternas 
upplevelser. En ytterligare faktor som jag anser ökar möjligheten till relevanta svar är att 
dagens konsumenter småhandlar var och varannan dag och kan därmed förutsättas ha färska 
upplevelser inom det studerade området (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
 

2.15.2 Pålitligheten 
 
Reliabiliteten avser frågan om hur pass noggrant man undersöker det man avser att studera 
och är en förutsättning för giltigheten i studien En god reliabilitet kännetecknas av frånvaron 
av slumpmässiga mätfel. (Lundahl & Skärvad 1982). Reliabiliteten kan sägas vara en 
nödvändighet för att validitet ska uppnås. För att även om mätinstrumentet är utmärkt så kan 
undersökningen bli meningslös om instrumentet används på fel sätt. I samband med 
djupintervjuer anser jag det osannolikt att den sociala processen i studien, vem som utför 
intervjuerna eller i vilken situation de utförs, inte skulle ha en påverkan på datainsamlingen. I 
kvalitativa studier som denna är det till stor del användaren av instrumentet som utgör det 
viktigaste instrumentet för datainsamlingen. Vetskapen om att människan som instrument kan 
bli mer reliabel genom utbildning, kunskap samt praktisk erfarenhet var det som inspirerade 
mig att genomföra förundersökningarna (Long & Johnson 2000; Sellstedt 2002). I samband 
med studiens djupintervjuer har problemet således inte varit hur jag skulle reducera mitt 
inflytande på metoden utan snarare hur jag i min roll kunde utnyttja alla möjligheter maximalt 
genom min egen kommunikationsförmåga (Eneroth 1984).  
 
Genom mina pilotstudier har jag försökt att lära och lyssna på den positiva såväl som den 
negativa kritiken för att få kunskap om hur jag på bästa sätt kunde genomföra mina intervjuer. 
Det jag lärde mig i pilotstudierna var vikten av att definiera begreppen, att klargöra tydligt 
vad jag menade, för att svaren från IP skulle bli jämförbara. Jag har undvikit ja- och nej 
frågor. Risken var annars att vissa av IP skulle frestas att hålla med om ett påstående som lät 
sannolikt utan att de först tänkt efter vad de egentligen ansåg. Jag har aldrig pressat fram ett 
svar. 
 
En kritik mot att som nybörjare arbeta med ”Means-end” kedjan och ”laddering” tekniken 
kan vara just svårigheten att optimalt använda instrumentet, men där upplever jag att 
pilotstudierna stärkt mig.  
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När det gäller figurerna kan jag inte säga säkert om jag presenterat dem på rätt sätt eftersom 
jag delvis själv konstruerat dem och inte har någon manual att gå efter, men jag anser dem 
vara ett giltigt redskap för att få en inblick i hur konsumenter tänker när de positionerar 
varumärken i förhållande till varandra och vad de upplever i samband med att de värderar 
respektive varumärke i sitt medvetande. 
 
En negativ aspekt under intervjuerna skulle kunna vara att någon undviker att ta ställning 
likväl som hon/han kan understryka och överdimensionera saker som för henne/honom är 
viktiga. Det faktum att IP var omedvetna om vilka andra som deltog i studien, och det faktum 
att studiens område inte inkräktar i någon större utsträckning på den personliga integriteten, 
anser jag talar för att svaren återger vad IP faktiskt upplevt. Att jag har låtit IP korrekturläsa 
och kommentera utskrifterna av intervjun minskar också risken för tendensen att jag skulle 
färga insamlat material (Rosengren & Arvidsson 1983).  
 
Det framkom i samband med intervjuerna att övervägande delen av konsumenterna i studien 
gör sina inköp hos någon av de ledande butikskedjorna ICA respektive Coop. Att dessa 
butikskedjor är de två som har den största andelen av EVM är jag medveten om kan ha 
påverkat trovärdigheten i resultaten. Samtidigt så kan jag genom den svenska marknadens 
oligopolstruktur se en relevans i att i en explorativ studie få fram kunskap om hur 
konsumenten upplever butikskontexten hos de två ledande kedjorna, då dessa i viss mån kan 
anses vara företrädare för utvecklingen av EVM på den svenska marknaden.  
 
I samband med upplägget av arbetsmetoden så genomförde jag ett antal expertintervjuer för 
att därigenom införskaffa mig ytterligare kännedom om branschen. Insamlad data från dessa 
expertintervjuer är inget som redovisas i sin helhet i arbetet utan informationen har till stor del 
fått utgöra en grund för arbetsmetoden, vilket kan sägas stärka trovärdigheten i valet av olika 
begrepp och frågor. För att belysa den pågående utvecklingen av EVM inom butikskedjorna 
så valde jag dock att presentera delar av de empiriska data från ICA och Coop15 (se vidare 
4.9). Jag har också löpande under min studie sökt information via aktuella hemsidor och 
sökning av aktuell bransch information genom läsning av aktuella branschtidningar. Detta 
därför att jag ansåg att jag genom denna bakgrundsinformation skulle öka mina möjligheter 
att ställa frågor, bearbeta och tolka insamlat material. Jag ville få en så stor inblick i 
problemområdet som möjligt. Genom denna kunskap från ett perspektiv motsatt 
konsumenternas anser jag att min egen trovärdighet som intervjuare har ökat (Alvesson & 
Sköldberg 1994). 
 
Utan min handledares synpunkter och kommentarer, som har varit ett stort stöd för mig under 
mitt uppsatsskrivande, hade jag dessutom vid flera tillfällen kunnat missbedöma värdet av hur 
resultaten från pilotstudierna kunde vägleda mig. Risken för påverkan från min subjektiva 
förförståelse i studien anser jag har minimerats genom en konstruktiv handledning, samt att 
jag med stor noggrannhet har fördjupat mig i studiens teoretiska problemområde. 

                                                 
15 Per Tengberg, butiksägare ICA Malmborgs, Caroli City, Malmö (2003-06-11) samt Ingvar Lindqvist Coop 
Forum, matchef och kategoriansvarig, Coop Forum, Burlöv ( 2003-05- 22), samt Mikael Brodén, butikschef, 
Coop Konsum Klostergården Lund (2003-05-21). 
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2.16 Kritiska reflektioner på teorin 
 
När det gäller insamlandet av forskningsartiklar och litteratur inom området så har jag valt 
referenser med en tyngdpunkt från nittiotalets början och framåt. Detta för att uppfylla 
samtidskravet, vilket innebär, att den forskning man refererar till bör ha genomförts i 
någorlunda samtid för att vara relevant. Det måste alltid finnas en genuin känsla av att de 
sekundära källorna är trovärdiga. Det får inte finnas några frågetecken huruvida källorna är 
sanningsenliga och äkta eller inte. Då sekundärkällorna i uppsatsen till största delen består av 
vetenskapliga artiklar och dokumenterad litteratur, så kan jag känna mig relativt säker på att 
källorna redan tidigare är granskade. Men även om materialet redan är analyserat och tolkat 
av källan är det viktigt att inta en kritisk ståndpunkt vid val av teori för att inte påverkas av 
forskarbias.  
 
Ibland kan källan ha en tendens att vinkla fakta men den behöver därför inte vara ointressant. 
Två källor kan användas för att balansera varandra i ett resonemang så länge man 
upprätthåller en tendenskritisk hållning gentemot källorna. Det blir också av betydelse att jag 
kontrollerar om källorna är beroende av varandra dvs. om insamlad data återges från en och 
samma källa. Om det senare är fallet blir det främst originalkällan som är relevant att referera 
till (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1982). 
 
Jag har även för att hålla mig ajour kompletterat teorin med information via branschtidningar 
och hemsidor eftersom dagligvaruhandeln är en bransch i ständig förändring och utveckling 
såväl på marknaden som inom forskningen. Uppmärksamhet måste dock riktas mot att en viss 
snedvridning av informationen kan uppstå då man förlitar sig på sekundärkällor av typen 
hemsidor och branschtidskrifter. Källan är ofta otydlig samtidigt som man måste vara 
medveten om att den skrivna texten kan ha färgats av skribenten (Alvesson & Sköldberg 
1994). Genom att jag hela tiden eftersträvat att göra textmassan i uppsatsen genomskinlig och 
att samtliga källor finns dokumenterade i arbetet hoppas jag att en känsla av källkritisk 
hållning har givits läsaren av uppsatsen. Jag vill avslutningsvis också påpeka att eftersom den 
teoretiska referensramen i studien till stor del har baserats på forskning genomförd på 
marknader i USA och England innebär detta, att såväl jag som läsaren av denna studie måste 
vara vaken för att det kanske inte alltid går att direkt överföra och generalisera teorier till den 
svenska marknaden. 
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3 Teoretisk referensram 

 
Med den teoretiska genomgången i detta kapitel avser jag att ge läsaren dels en teoretisk 
bakgrund och dels redogöra för den teori jag anser bidrar till en förståelse för vilka attribut det 
är som är med och påverkar konsumenter. Eftersom jag valt att fokusera studien kring fyra 
teman så har jag koncentrat den teoretiska referensramen till litteratur och forskning inom 
ramarna för dessa teman. För att förstå meningen med att från ett konsumentperspektiv belysa 
vilken attityd konsumenter har till EVM respektive LVM i förhållande till varandra, så såg jag 
ett värde i att inledningsvis i den första delen redogöra för teori relaterat till återförsäljarnas 
EVM och leverantörernas LVM. Detta också för att skapa en teoretisk referensram mot vilken 
jag kan balansera mina upptäckter i analysen. Definitionen av begreppet varumärke är av 
betydelse för förståelsen för vad det är som konsumenten värderar. Jag kommer även kort att 
belysa tidigare forskningsresultat gällande positiva såväl som negativa aspekter beträffande 
den rådande utvecklingen av varumärken inom dagligvaruhandeln och dess betydelse för 
varumärkesportföljen inom CM och butikens image. Den första delen i teorin anser jag bidrar 
till att motivera varför resultaten i denna studie är relevanta för handeln och CM. 
 
I den andra delen av teorikapitlet kommer läsaren att delges en redogörelse för aktuell 
forskning inom varumärkets betydelse för konsumenten. Här kommer också betydelsen av de 
yttre signalerna i form av pris, märke och förpackning att tas upp samt hur konsumenten 
genom dessa signaler påverkas i sin perception.  
 
När det man studerar är hur konsumenter psykologiskt positionerar varumärken i förhållande 
till varandra i sitt medvetande så ansåg jag inte att teori som beskriver konsumentens 
mottaglighet från påverkan av butikskontexten, i vilka EVM och LVM figurerar, kunde 
uteslutas. I den tredje delen av teorikapitlet redogör jag för de naturlagar som råder i 
samband med konsumenters upplevelser i butikskontexten. Där jag avser att redogöra för 
valda delar av den forskning som tar upp hur konsumenter uppfattar varumärken i butiken 
beroende hur de har placerats. 
 
Det faktum att det är återförsäljarna som kontrollerar butiken och dess hyllutrymmen spelar i 
detta sammanhang en betydande roll (Gilbert 1999). De kan välja att strategiskt placera sina 
EVM i avsikt att konsumenterna ska uppmärksammar dessa först och i större utsträckning än 
LVM. Samtidigt så ska man komma ihåg att butikens EVM förekommer över hela butiken 
genom att de figurerar inom flera olika produktkategorier, medan LVM existerar inom olika 
produktkategorier och kan sägas utgöra öar i ett EVM landskap.  
 
Det föll sig naturligt att i den fjärde och sista delen bekanta mig med delar av teorin inom 
vetenskapen konsumentbeteende för att genom denna teori öka min förståelse för vilka 
variabler som är med och bidrar till konsumenters handlingar. För att kunna analysera och 
förstå vad som är med och bidrar till konsumenters många gånger komplexa process, när det 
handlar om att värdera varumärken, såg jag ett värde i att utöka den teoretiska grunden. 
Byggstenar som konsumentens perception, involvering och teorin om konsumentens ”black 
box” (Howard & Sheth 1967; Armstrong & Kotler 2003) ansåg jag vara av betydelse för att 
förstå de gåtlika variablerna som alla är med och påverkar konsumenten när hon/han värderar 
varumärken i förhållande till varandra. 
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Del 1. I denna första del av teorigenomgången redogör jag för den bakgrund jag anser vara 
relevant för att förstå och motivera betydelsen av det samband som jag anser finns mellan 
dagligvaruhandelns varumärken, CM och konsumenternas perspektiv på utbudet av 
varumärken i butiken. Teorin kommer också i mån av relevans att i analysen kopplas till 
framkomna resultat samt relateras till i slutsatsdiskussionen. 
 
 

3.1 Definitionen av begreppet varumärke 
 
”Brand A name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, which is intended to identify the goods 
or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors”. 
 
 Kotler (1988 s 463) 
 
“Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt 
figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan 
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 
 

1 § I varumärkeslagen (VmL) Melin (1999 s 29) 
 

 
 

3.2 Utvecklingen av handelns egna varumärken - EVM 
 
Handelns egna märkesvaror dagens EVM, har funnits sedan 1800-talet och är således inget 
nytt på marknaden men utbudet har accelererat kraftigt under de senare årtiondena. Samtidigt 
har konkurrensen om konsumenterna hårdnat. I hela Europa, med en början under 1970-talet, 
har EVM utvecklats från att ha varit generiska produkter av baskvalitet med ett lågt pris till en 
verklig konkurrent på marknaden genom kvalitet och värde för kunden (Tufvesson 1995). 
Burt (2000/5) beskriver hur EVM har utvecklats genom fyra generationer (utländska 
marknader) som alla överlappar varandra. Han belyser hur olika länder går genom olika faser 
vad det gäller utvecklingen av EVM. Tredje generationens EVM är den utvecklingsfas den 
svenska marknaden idag befinner sig i. EVM kopplas direkt nu ihop med butikskedjan och 
bygger image åt kedjan. Dessa karakteriseras av produkter där det ofta redan finns en liknande 
produkt i sortimentet. Varumärkena påminner om de traditionella LVM, och benämns ”me-
too” och har en prisnivå strax under marknadsledarna. Leverantörerna kämpar och strävar 
hela tiden efter att på laglig väg i möjligaste mån bromsa upp utvecklingen av ”me-too” 
produkterna som de anser i allt för stor utsträckning utgörs av ”copy-cat” produkter. 
Konsumenten måste kunna lita på en bekant förpackning. Därför får inte nya produkter bara 
tillåtas att kopiera andra produkter och deras förpackningar (Gilbert 1999; McGoldrick 2002). 
Forskning har bedrivits huruvida konsumenten genom dessa ”copy-cat” luras till att ta fel 
produkt från hyllan. Det har dock inte gått att finna några belägg för detta fenomen (Burt 
2000/5). De flesta återförsäljarna låter konsekvent EVM sortimentet följa vissa linjer över alla 
kategorier de verkar inom (McGoldrick 2002). Detta menar Hoch (1996) kan ha positiva 
effekter. Han menar att en positiv överspillning mellan produktkategorier kan få konsumenten 
att välja en EVM i en ny kategori om konsumenten blev tillfredsställd med sitt köp i den 
tidigare kategorin. 
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Samtidigt har Paulsson och Ågren (1999) funnit i sin studie att det verkar vara lättare för 
negativa uppfattningar om ett EVM att sprida sig till hela sortimentet än tvärtom.  
 
Batra och Sinha (2000; Burt 2000; Burt 2000/5) hävdar att det som bidragit till EVM:s 
framgångar internationellt är den ökade kvaliteten på produkterna och därigenom 
konsumenters upplevelse av riskreducering i samband med köp. Om man samtidigt beaktar att 
butikskedjorna i de länder där EVM är en etablerad företeelse inom handeln idag befinner sig 
i den fjärde generationens utvecklingsfas och har upp emot tre till fyra gånger så hög andel 
EVM som handeln i Sverige, kan man förutspå den framtida utvecklingen samt förädlingen av 
EVM produkter även på den svenska marknaden (Johansson & Burt 2002). Enligt Håkansson 
(2000) så erkänner man samtidigt inom både ICA och Coop (Kooperationen) att man är 
beroende av de starka LVM produkterna i sitt sortiment för att locka konsumenterna till 
butiken. 
 
 

3.3 Varumärkesportföljens betydelse för Category Management 
 
Beaktar man att varumärken som konkurrensmedel enligt Melin (1999) tidigare till stor del 
har varit koncentrerad kring en produkt och ett varumärke, förstår man det komplexa inom 
den nya varumärkesstruktur som växer fram inom dagligvaruhandeln. En varumärkesstruktur 
syftar i första hand till att utgöra ett redskap för att organisera företagets varumärkesportfölj. 
Att arbeta med varumärken har i stort sett alltid varit förbehållet leverantörerna och att ha ett 
starkt varumärke har ansetts vara en av dagligvaruleverantörernas starkaste och viktigaste 
tillgångar (KKV 2002:6). Den portfölj med varumärken som man arbetar med inom 
dagligvaruhandeln idag har enligt Kapferer (1997) och Pellegrini (1996) ett specifikt 
utseende. Där ”butikens portfölj”, dvs. den produktportfölj man har gentemot konsumenterna 
i samarbetet inom CM idag består av såväl LVM som återförsäljarens EVM. Det handlar nu 
om att bestämma värden hos märken och produkter inom butikens portfölj med en bibehållen 
respekt för andra märken inom samma kategori och att se den roll produkter spelar inom och 
mellan kategorier i butikskontexten, för att därigenom skapa en gemensam värdekedja. Detta 
växande fenomen måste beaktas extra noga av återförsäljarna, eftersom frågan i en allt tuffare 
konkurrens inte längre är om butikskedjorna ska ha EVM, utan frågan är snarare vilket värde 
EVM ska få. Kapferer (1997; McGoldrick 2002) belyser frågor som, ”vilken spridning ska 
EVM få i butiken avseende produkter, kategorier och segment”. Alla dessa aspekter får en 
stor betydelse för hur väl butikskedjan kommer att lyckas med EVM, eftersom EVM är ett 
medel och inte en nödvändighet för butiken enligt Kapferer (1997). 
 
Butikskedjornas EVM kommer sannolikt att fortsätta sin utveckling framöver, så problemen 
blir enligt Kapferer (1997; Kotler 1988) att balansera ett optimalt förhållande mellan EVM 
och LVM, och mellan de dyra kvalitetsprodukterna och EVM. Redan i slutet av 80-talet 
framhöll Kotler (1988) ”the battle of the brands” med vilket han avsåg konkurrensen mellan 
leverantörer och återförsäljare. Marknaden har sina konsumenter och det sker sannolikt inga 
större förändringar i efterfrågan totalt, eftersom människor inte helt plötslig kommer att börja 
äta mera (utan snarare tvärtom), så för att överleva handlar det om att maximera marginalerna 
och i möjligaste mån öka butikslojaliteten hävdar Kapferer (1997).  
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Förekomsten av LVM kan försvåra den önskade butikslojaliteten för återförsäljarna. Eftersom 
LVM varorna finns ”överallt” så ökar möjligheten/risken för att konsumenter byter butik för 
att jämföra priserna butikerna emellan. En strategi som butiken då frestas att använda blir att 
ersätta ett erkänt LVM med ett ”me-too” EVM, för att därigenom knyta konsumenterna till 
kedjans EVM. Samtidigt måste butiken se upp så att de inte faller i egen fälla genom att 
kännetecknet för ett starkt varumärke är just det att konsumenterna i så hög grad efterfrågar 
varumärket att det är nödvändigt för butikerna att föra märkesvaran i sitt sortiment (Quelch & 
Harding 1998; KKV 2002:6). Sett ur ett distributörsperspektiv så är det trots allt de 
konsumenterna som köper både EVM och LVM som är de mest vinstbringande, hävdar 
Håkansson (2000; Collins-Dodd & Zaichkowsky 1999; Ailawadi 2001). Kapferer (1997) 
betonar att just saknaden eller en underrepresentation av ett LVM kan få rakt motsatt effekt än 
det butikskedjan avsåg med sin ”me-too” produkt. Konsumenterna vill ha sina favoriter bland 
varumärkena på butikshyllan, annars ser de det som ett tecken på butikens utarmning av 
sortimentet eller rent av försämring, hävdar han. Hoch (1996) betonar vikten av att hela tiden 
komma ihåg att butikskedjorna behöver de betydelsefulla LVM, lika mycket som 
betydelsefulla LVM behöver butikskedjan. 
 
I en produktkategori uppfattas ofta många av produkterna att vara likvärdiga, speciellt bland 
de funktionella basvarorna, vilket också kan försvåra konsumentens valprocess (Gilbert 1999; 
Burt 2000). Ett begrepp som förkommer inom branschen är kannibalisering, vilket dock enligt 
Uggla (2002) främst uppstår i samband med företagets vertikala utvidgningar av ett märke. 
Kannibalisering avser att någon går in med likartade produkter och tär på den redan 
existerande kundbasen inom kategorin. Konsumenten frestas att prova produkten genom att 
”varför betala mer för den ursprungliga produkten när det existerar ett alternativ till ett 
rimligare pris?” (Jönsson & Sundén 1999/3). Leverantörerna satsar stora resurser på forskning 
och utveckling, innan de producerar ett varumärke, så produkten måste självklart betala sig 
(Gilbert 1999; O´Keeffe & Fearne 2002/5).  
 
 

3.3.1 Kategoriplanens effektivitet 
 
Dhar (et al 2001) hävdar att en effektiv CM beror på produktkategorins roll i butikskontexten. 
Butikens framställning av en kategori är viktigt, för såväl återförsäljare som leverantörer. Det 
är inte förvånande menar Dhar (et al 2001) att de mest framgångsrika återförsäljarna erbjuder 
ett brett sortiment, ett starkt EVM program, håller ett genomsnittligt lägre pris och använder 
igenkännande reklam för att bygga en ”store traffic” och är duktiga med sin display för att 
öka ”in-store purchase”. Komplexiteten i inköpsprocessen har också visat sig minska med en 
ökad vertikal och horisontell integration. I England, vilket i sammanhanget kan sägas utgöra 
ett föregångsland för Sverige, har butikskedjor genom en ökad grad av vertikal och horisontell 
integration och kategoritänkande förenklat processen i arbetet med produktutbud och 
sortiment i butikerna (Johansson & Burt 2002). Fastställandet av kriterier för att underlätta 
uppbyggandet av objektiva kombinationer utav produktkategorier inom CM skulle öppna upp 
möjligheter för nya analytiskt kraftfulla konstellationer, enligt Gruen och Shah (2000). 
Kategoriplanen måste i större utsträckning analyseras av ledningen och istället för att enbart 
konkurrera om hyllplatserna borde återförsäljare och leverantörer gå samman i ”aisle 
management” dvs. vilken strategi butiken ska välja för butiksgången. Istället för att se olika 
subkategorier som separata kategorier finns det mycket att vinna på att konkurrera mer 
insiktsfullt.  
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3.4 Butiksimage  
 
Image är den uppsättning associationer existerande i människors medvetande som återspeglar 
bilden av vad ett varumärke står för och hur det uppfattas. Butikens image komponeras på 
samma vis av många olika faktorer. Ett varumärkes image är ett självständigt begrepp i 
förhållande till andra varumärken (Hoyer&MacInnis 2001). Butiksspecifika attribut kopplas 
till konsumentkarateristiska vid val av butik. Solomon (et al 1999) menar att konsumenter inte 
resonerar i logiska termer som “Well that place is fairly good in terms of convenience, the 
salespeople are acceptable and service is good”. Konsumenterna uttrycker sig snarare ”That 
place gives me the creeps” (Solomon et al 1999 s 251) när de beskriver butikens image.  
 
Vikten av att skapa en butiksimage som överensstämmer med den kundkrets man vill nå, har 
varit ett känt faktum under många decennier, enligt McGoldrick (2002) men får nu genom 
återförsäljarnas EVM nya perspektiv i fokus. Burt (2000) riktar uppmärksamheten mot att 
butikens image lätt överförs till butikens EVM. Detta ökar värdet ytterligare för en förståelse 
för hur konsumenten påverkas i butiken och vilken betydelse det kan få. I butikskontexten 
inom detaljhandeln kan en bristande konsistens ändå uppfattas mellan butikskoncepten och 
butikens image enligt McGoldrick (2002). Han menar att det är dags att utmana det 
förenklade synsättet att konsumenter klassificerar butiker efter de attribut som butikens 
marknadsföringsstrategi presenterar. Självklart påverkas konsumenter av de känslor, 
upplevelser och värderingar som de associerar till butiken. Men McGoldrick (2002) hävdar att 
man också bör vara medveten om den komplexa verklighet som råder inom dagens 
detaljhandel och där allt kan framkallas. Enligt Morganosky och Cude (2000) så bygger 
butikslojaliteten inte på en ”big action” utan det är summan av delarna som är av betydelse 
för konsumenten. De menar att en tillit byggs upp genom att konsumenten upplever en 
pålitlighet i sin perception av butikskontexten. Denna perception behöver inte alltid vara 
noggrann och precis, men de psykologiska krafterna och upplevda erfarenheter kan många 
gånger driva inköpsbeteendet starkare än verkligheten enligt Morganosky och Cude (2000). 
De hävdar därför att butikskedjorna även måste uppmärksamma konsumentens negativa 
perception istället för att leka katt och råtta i butikskontexten. 
 
 

3.4.1 Hur butiksimagen kan påverkas av EVM:s ” copy-cat” 
 
En aspekt som Davies (1998) vill uppmärksamma i sammanhanget, är den omvända och 
därigenom negativa inverkan EVM:s eventuella ”copy-cat” produkter kan få för skapandet av 
butiksimagen. Att apa efter och bli sedd som en som bara kopierar andras initiativ kan direkt 
skada imagen, enligt Davies (1998). De butikskedjor som marknadsför sina likadana copy-cat 
(”look-alikes”) EVM till ett lägre pris riskerar att en negativ image istället skapas genom att 
konsumenterna börjar ifrågasätta butikskedjans värderingar och söka efter att finna andra 
möjliga misskrediteringar hos kedjan. ”Look-alike” förpackningar, vilkas design skapar starka 
associationer i konsumentens minne till andra bestämda varumärken, är enligt utsago från 
butikskedjornas ledning bara en önskan om att kommunicera kvalitetsimage genom att 
använda sig av snarlika förpackningar, menar Solomon (1999). En butiksägare hävdade att: 
”You wan´t to tell the consumer that it´s close to the national brand (LVM). You´ve got to 
make it look like, within the law, close to the national brand. They´re at least attracted to the 
package.” (Solomon 1999 s 73).  



 

34 

 
Under mitten av 90-talet fick diskussionerna kring de efterapande EVM produkterna, EVM 
att framstå mer som imitationer av LVM än som egna innovativa produkter enligt 
McGoldrick (2002). Så numera eftersträvar butikskedjorna därför att genom en egen 
produktutveckling och differentiering undvika att bli anklagade för att genom sina ”look-
alikes” produkter skapa förvirring hos konsumenterna.  
 
 
 
Del två: I en historisk tillbakablick var handelns nyckelkoncept många gånger Unique Selling 
Proposition (USP). Men inom dagens moderna marknadsutveckling så krävs det mer för att 
lansera ett varumärke på marknaden än att bara få det sålt. Det handlar allt mer om att förstå 
vilken betydelse ett varumärke har för konsumenten, om ett varumärke ska överleva i den 
tuffa konkurrensen (Melin 1999).  
 
Ett fundamentalt antagande om konsumenter är, enligt Solomon (et al 1999) att människor 
oftast inte köper ett visst varumärke för funktionen utan för vad det betyder. Detta innebär 
inte att en produkts primära funktion skulle vara betydelselös, utan snarare att den roll 
varumärken spelar i vårt liv står över den funktionella funktionen produkterna uppfyller. 
Konsumenter väljer det varumärke som har en image som stämmer väl överens med egna 
värderingar och idéer enligt Solomon (et al 1999). Dagens forskning belyser också i allt större 
utsträckning förståelsen för samspelet mellan den sociala kontexten och vad varumärken 
betyder för människor när det handlar om att skapa sig en meningsfull konsumtion (Fournier 
1998; Bengtsson 1999).  
 
Med teorin i denna andra del är min avsikt att redogöra för varumärkets betydelse för 
konsumenten och den roll ett varumärke har för människor. Här tar jag upp forskning som har 
beaktat konsumenters självbild, reflektion (användaren) och relation till varumärken. Jag vill 
även genom att redogöra för tidigare forskning skapa en referensram för hur ett varumärke 
uppfattas baserat på märkets yttre signaler som pris, märke och förpackning och hur dessa 
signaler är med och bidrar till den attityd som skapas till märket.  
 
Med produktpositionering avses den process varigenom märkesinnehavaren genom att 
relatera olika märkens attribut i förhållande till varandra avser att skapa en mental position för 
sitt varumärke i konsumentens medvetande. Men i denna studie kommer jag endast att beakta 
EVM och LVM:s positionering ur ett konsumentperspektiv dvs. den psykologiska 
positioneringen (Trout & Ries 1972). Enligt Melin (1999) måste företagen se värdet i en 
växelverkan mellan företagets och konsumenternas perspektiv för att kunna ge gestalt åt en 
relevant psykologisk positionering. Min avsikt är således att söka en förståelse för 
konsumentens subjektiva uppfattning om EVM i förhållande LVM. Den mentala position ett 
märke får i konsumentens medvetande i förhållande till andra märken benämns i litteraturen 
för psykologisk positionering (Ries & Trout, 1986 enligt Melin, 1999). Genom teorin i del två 
är min avsikt att bygga upp en teoretisk grund för analys av data från studiens djupintervjuer.  
Enligt Wansink (2003) så handlar det om att avslöja de nyckelkomponenter som konsumenter 
associerar till ett varumärke. Där han anser att means-end kedjan med hjälp av tekniken 
laddering utgör en lämplig metod för att på djupet förstå vilken betydelse olika märkesattribut 
har för konsumentens mentala kartläggande av värden i förhållande till andra märken. 
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3.5 Varumärkets betydelse för konsumenten 
 

“Intellectually explaining and emotionally communicating are in principle two ways of 
communicating a message. When we interpret a brand, we use both our ´brain´ (i.e., reference 
function) and our ´heart´ (i.e., emotional function). A brand is experienced in its entirety. 
Intellectually explaining a brand thus becomes just as fruitless as attempting to explain a work 
of art.”    

 McGoldrick (2002 s 190) 
 
Produkters och butikers ”added value” är de värden som får konsumenten att bli lojal. De 
mest bestående ”added values” är enligt de Chernatony (et al 2000) de emotionella värdena. 
de Chernatony (1996; de Chernatony 2001) hävdar att allt för många företag koncentrerar sig 
på att leverera generiska kategorivärden av typen pålitlighet, säkerhet och framställning 
istället för att ta fram de unika mervärdena i märket. Grönroos (1997) hävdar att 
möjligheterna i skapandet av ett upplevt mervärde för konsumenten är en av de mest 
framgångsrika strategierna under 90-talet. de Chernatony (1996; Burt 2000) vill genom sin 
forskning uppmana till en mera aktiv snarare än passiv hållning gentemot begreppet ”added 
value”. De betonar vikten av att erbjuda konsumenterna mer tillfredsställelse tvärs över 
konsumtionskedjan genom att ha en högre densitet. Detta menar de är en nödvändighet för att 
på alla vis bättre möta konsumenters behov.  
 
Varumärkets löfte är en abstrakt tillgång men ska bilda länken mellan produkten och 
konsumenten. Ett löfte kan baseras på något funktionellt produktattribut men kan också vara 
laddat med värderingar som delvis eller helt och hållet baseras på emotionella och symboliska 
laddningar. (de Chernatony et al 2000; Uggla 2002). Gilbert (1999) vill uppmärksamma på att 
det är konsumentens associationer om varumärket som är det viktiga inte varumärket i sig. 
Även varumärkets symboliska betydelse har under senare år på allvar uppmärksammats vid 
konsumtion av dagligvaror enligt Melin (1999). 
 
Enligt Aaker (1996) så är det just associationerna som utgör några av nyckelkomponenterna 
när det handlar om att skapa ett varumärkeskapital. Där Aaker (1996) i sammanhanget tar upp 
tre komponenter som har betydelse för vilka associationer konsumenter får till märket (värde, 
märkets personlighet, organisationen) jag har valt att koncentrera min studie till värdet. Vilket 
enligt Aaker (1996) utgörs av den upplevda kvaliteten hos märket dividerat med priset. Det 
som det handlar om är således om märket erbjuder ”good value for the money” och om där är 
en mening med att köpa detta märke framför de andra märkena. Det upplevda värdet utgör en 
referensram för konsumenterna vilken gör märket sårbart.  
 
Det faktum att de flesta produkter inom en viss kategori i allmänhet tillfredsställer ett givet 
basbehov tydliggör vikten av att det är associationerna som skapar mervärdet, menar Melin 
(1999). Enligt Melin (1999) så är det skapandet av ett associativt mervärde i konsumentens 
medvetande som ger upphov till hur varumärket kommer att positioneras i konsumentens 
medvetande. En märkesprodukts kvalitetsassociationer har sitt ursprung i produktens 
funktionella värden. Men Melin (1999) framhåller precis som de Chernatony (et al 2000) att 
det är minst lika viktigt att skapa andra märkesassociationer, baserade på emotionella värden. 
Dessa associationer kan härledas ur livsstil, användningsområde eller dylikt. Det viktiga är 
dock att genom varumärket lyckas med att skapa ett helhetsintryck som ger en tydlig och 
enhetlig bild i konsumentens medvetande.  
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Konsumentens samlade intryck av varumärket är det som ska resultera i en image som är 
stark, positiv och därigenom konkurrenskraftig, enligt Melin (1999). Här påpekar Melin 
(2002) en intressant aspekt avseende det faktum att många människor uppfattar att en hög 
märkeslojalitet skulle vara knutet till lyxvaror. Detta har visat sig vara en illusion, när två 
varumärken inom dagligvaruhandeln Yes (diskmedel) och Arla (mejeriprodukter) är de 
varumärken som innehar den högsta märkeslojaliteten på den svenska marknaden.  
 
 

3.5.1 Konsumenters reflektion, självbild och relation till varumärken 
 
Kapferer (1997) beskriver varumärkesidentiteten genom sin konceptuella modell 
identitetsprismat. Denna modell i form av en hexagon fokuserar på märkesidentitetens 
utveckling där tre av sidorna utgörs av mottagarens bild av varumärket. Kapferer (1997) tar i 
sin modell upp betydelsen av att människor har relationer till varumärken. Hur varumärken 
som relationspartners kan förstås genom de personliga egenskaper som konsumenter lägger in 
i märket. Dessa relationer tjänar ett uppbåd av syften samtidigt som de skapar en mening i 
människors liv. Ett varumärke är laddat med funktioner och mening som skapar någon form 
av relation till alla människor, positiv eller negativ. Kapferer (1997) beskriver vidare 
betydelsen av reflektionen, d v s bilden av användaren. Människor kan nästan alltid ge en bild 
av märkesanvändaren ”den är för yngre människor”, ”för de som vill spara pengar” osv. 
beroende på att ett varumärkes kommunikation över tiden alltid bygger upp en reflektion eller 
image av köparen/användaren. Reflektionen kan beskrivas som målgruppens yttre spegel, 
genom att konsumenten ska genom användandet av märket bli sedd så som hon/han vill bli 
sedd. Reflektion och målgrupp bör dock inte förväxlas. Målgruppen utgörs av potentiella 
köpare/användare medan reflektionen bygger på hur konsumenten vill bli sedd genom att 
använda märket. Det blir i sammanhanget intressant att beakta den undvikande konsumtionen, 
vilken enligt Englis och Solomon (1988) innebär att konsumenter undviker köp av vissa 
produkter för att därigenom undvika att identifieras med en viss livsstil, roll eller grupp av 
människor.  
 
Om reflektionen är målgruppens yttre spegel, så är självbild den inre spegeln. Genom 
attityden till ett märke utvecklar människor enligt Kapferer (1997) en inre reflektion med sig 
själv genom användandet av vissa varumärken. Människor som köper och äter t ex 
kravmärkta och hälsosamma produkter, kan se på sig själva som inte enbart konsumenter utan 
som insiktsfulla.  
 
Varumärken och den sociala kontexten kring konsumenter idag är så integrerad att det blir 
svårt att tänka på den ena utan att den andra existerar samtidigt, menar Bengtsson (1999). Han 
beskriver det som att dagens konsumenter lever i ett märkeslandskap, där varumärken spelar 
en stor roll för konsumenter i deras skapande av en meningsfull konsumtion. Således 
använder konsumenter varumärken inte bara för att särskilja produkterna på marknaden utan 
också för att skapa en meningsfull konsumtion i sitt dagliga liv. Fournier och Yao (1997; 
Fournier 1998) framhåller betydelsen av de relationer som konsumenter bygger upp i sitt 
förhållande till ett varumärke. Fournier (1998) beskriver hur vi alla redan som barn bygger 
upp relationer till varumärken positiva eller negativa som vi sedan bär med oss i valet av 
märken. Hon beskriver relationer till varumärken utifrån kärlek/passion, självkännedom, 
oberoende, bindningar, intimitet och partnerskap. Konsumenters erfarenheter av ett 
varumärke har en avgörande roll för hur relationen kommer att utvecklas över tiden.  
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3.5.2 Hur uppfattas ett märke? 
 
Pellegrini (1996) tar upp varumärkens betydelse i värdekedjan. Vilka olika värden det är som 
tillskrivs ett märke i konsumentens medvetande för att förstå vilken roll de senare kommer att 
spela i butikskontexten. Pellegrini (1996) menar att det är av betydelse för konsumenten att 
varumärken har ett namn och betonar nödvändigheten med att alla varor har ett namn, 
eftersom namnet möjliggör identifikation av produkten, underlättar värderingen och utgör en 
garantifunktion. Varumärkets symboliska associationer har också en psykologisk betydelse 
för konsumenterna i relationen med sin sociala omgivning. Varumärkesforskaren Frans 
Melin16 ger ett exempel från den svenska dagligvarumarknaden på hur starkt konsumenters 
behov av märkesnamn kan vara. Coop:s Blåvitt lanserades 1979 som en märkeslös generisk 
lågprisprodukt. Produkten hade inget namn utan var förpackad i en blå och vit förpackning på 
vilken det stod vad förpackningen innehöll. På mjölpaketet stod det helt enkelt mjöl. Men 
konsumenterna upplevde ett behov och skapade ett märkesnamn genom att börja kalla 
produkterna för de ”blå vita varorna” vilket ledde fram till dagens EVM Blåvitt. I ett 
sammanhang där man studerar hur konsumenter ser på varumärken i förhållande till varandra 
kan detta tyckas utgöra en grund för intressanta reflektioner. 
 
 

3.5.3 Märkespreferenser beroende på konsumentens känsla av vem är jag just 
nu? 

 
McGoldrick (2002) belyser i det ivriga sökandet efter vem det är som väljer att köpa EVM 
och varför, att tankarna kring att en och samma konsument kan ha olika behov vid olika 
tillfälle försummas. Alla konsumenter kan uppleva variationer i vem jag är just nu ”Me-that-I-
am” beroende på de aktuella behoven vid inköpstillfället. Dessa behov kan i sin tur leda till 
köp av olika produkter beroende på situationen. McGoldrick (2002) menar att vissa 
konsumenter köper en enkel etikettversion av EVM för eget bruk men inte för att bjuda gäster 
på, då de istället köper ett LVM. Detta belyser svårigheterna att klassificera och särskilja 
köpare av EVM och LVM. När det gäller lojalitet till produkter visar forskning från England 
och USA att det förekommer lojalitet till EVM i lika hög grad som till LVM. De flesta 
konsumenter har en repertoar men köper andra produkter också. McGoldrick (2002) hävdar 
att majoriteten av konsumenter har en uppsättning av acceptabla produktmärken mellan vilka 
de växlar beroende på situationskontexten. 
 
 

3.6 Märkesperception 
 
Forskningen om konsumenters perception av LVM och EVM har pågått under flera årtionden. 
Bellizzi (et al 1981) kom för tjugo år sedan fram till LVM rankades högre avseende kvalitet, 
prestige och trovärdighet och att lågprisprodukterna var för de priskänsliga EVM köparna 
samtidigt som övriga EVM produkterna var mentalt positionerade mitt emellan LVM och 
generics. Redan då var alltså varumärkena positionerade konsumenternas medvetande. LVM 
hölls bland konsumenterna för att ha en attraktiv och iögonfallande förpackning.  

                                                 
16 Professor Frans Melin, föreläsning vid Ekonomihögskolan, Lund (2003-04-03). 



 

38 

 
Det som jag fann intressantast i resultatet i denna tjugo år gamla studie var att i en enda av 
frågorna var perceptionen på märkena överensstämmande. Det var på frågan ”Misleading 
package” där studiens resultat inte påvisar någon förekomst av vilseledande förpackningar i 
konsumenternas märkesperception. Här blir det intressanta att jämföra dessa tjugo år gamla 
resultat med dagens upplevda problem med ”look-alikes” som att EVM efterapar LVM (se 
vidare 3.4.1). 
 
Det har enligt Hoyer och MacInnis (2001) forskats mycket kring konsumenters sökande efter 
redan lagrad information i minnet i samband med köpbeteende. Istället för att här komma ihåg 
alla för valsituationen möjliga varumärken så gör konsumenter här en urskiljning bland 
varumärken. I en given situation väljer konsumenten ut två till åtta varumärken som ingår i 
konsumentens ”consideration set” dvs. att inom en kategori välja ut ett par varumärken som 
hon/han sedan väljer mellan. Dessa varumärken är oftast konsumentens ”top of mind” eller 
enkla att komma ihåg vid beslutet. Här aktiverar butikens displayeffekt konsumenters minne 
och igenkännandeprocess. Då konsumenter inte kan komma ihåg något märke vid 
utformandet av sitt ”consideration set” så visar forskning att de då blir mer påverkbara utav 
yttre faktorer från butiksstimuli eller tillgänglighet på hyllan (vilket ökar värdet av en 
förståelse för butikskontextens påverkan på konsumenten). 
 
 

3.6.1 De yttre signalernas betydelse 
 
Dick (et al 1996) som utvärderat hur konsumenters upplevelse av kvalitet påverkar valet av 
märke, menar att de som köper EVM skiljer sig från dem som inte köper EVM. Skillnaden 
ligger i användandet av de yttre signalerna (märkesnamn, förpackning pris och 
marknadsföring av produkten) vid valet av produkt. När erfarenhet saknades ansåg 
konsumenterna märket vara en garant för inre signalerna (som smak och konsistens) och var 
mindre benägna att köpa EVM. Forskningsresultat visar att konsumenter kan reagera 
ofördelaktigt på EVM som ett resultat av deras tilltro till yttre attribut (pris, förpackning, 
varumärkesnamn). Saknas experimentell erfarenhet vid val av produkt så har konsumenter 
priset som kvalitetsgarant (Sinha & Batra 1999). DelVecchio (2001). Den tidigare 
bekantskapen med ett märke utmärks av en märkesuppfattning, produktkunskap eller 
skicklighet i att bedöma nödvändiga kriterier för att utvärdera produkten, vilket också 
överensstämmer med forskningen avseende EVM (Dick et al 1996; Richardsson et al 1996). 
Enligt Richardsson (et al 1996) så är det bekantskapen med produkten som måste öka för att 
konsumenter ska köpa EVM. 
 
De yttre attributen hos ett respektfullt LVM upplevs vara en säker riskreducerare enligt 
Kapferer (1997; Batra & Sinha 2000). I en studie där konsumenters perception av kvaliteten 
på EVM produkter undersöktes fann DelVecchio (2001) i jämförelser mellan EVM och LVM 
produkter, att konsumenterna upplevde den funktionella kvaliteten vara likvärdig inom de 
kategorier där produkterna var jämförbara (kategorier inom vilka det förekommer ringa 
varianser avseende kvalitet). Detta resultat stärker att EVM skulle vara konkurrensmässigt 
med LVM ur den funktionella aspekten. Dock används varumärkesnamnet fortfarande i stor 
utsträckning av konsumenter som ett symboliskt attribut, enligt DelVecchio (2001). 
Butikskedjorna arbetar hela tiden med att utveckla sina EVM men Richardsson (et al 1996) 
menar att EVM ofta presenteras i fantasilösa förpackningar, som inte ser så påkostade ut och 
verkar därigenom också mindre exklusiva.  
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Eftersom det är konsumenten som fattar köpbesluten så är det enligt Ho och Chan (1995) 
nödvändigt att studera hur konsumenters perception av kvaliteten hos produkter påverkas av 
de yttre signalerna. Då syftet med deras studie var att studera märkets effekter på perceptionen  
av kvalitet, så valdes avsiktligen produkter där den potentiella priseffekten skulle minimeras. 
Det framkom inte några signifikanta skillnader i perceptionen av EVM kontra LVM i 
blindtesterna. Men det råder dock ingen tvekan enligt Ho och Chan (1995) om att märket 
fungerar som ett enkelt surrogat för kvalitet i många konsumenters perception av produkter 
och är en viktig variabel i sammanhanget.  
 
Ghose och Lowengart (2001) har i en surveyundersökning på den israeliska 
dagligvarumarknaden studerat konsumenters perception av internationella, nationella (LVM) 
och ”private” (EVM) märken. Förutom priset så anspelade i stort sett alla de andra attributen 
(sex utav nio) på aspekter rörande kvaliteten hos märket. Konsumenterna höll det 
internationella märket (LVM) för att vara överlägset EVM. Det framkom under studien inga 
signifikanta skillnader mellan de båda LVM, och i avseende förpackningsattribut så ansågs de 
båda vara överlägsna EVM. Alla attribut som skiljde perceptionen av märkena åt anspelade på 
kvalitet. Det attribut som utgjorde det största upplevda gapet mellan EVM respektive LVM 
var märkets rykte. Vill man minska det upplevda gapet mellan EVM och LVM så görs det 
enligt Ghose och Lowengart (2001) lättast genom att skapa en positiv perception genom 
produktens objektiva attribut. Detta därför att det är mindre problematiskt att försöka skapa en 
positiv perception genom förändringar hos objektiva attribut än genom produktens subjektiva 
attribut. 
 
 

3.6.2 Hur attityden till EVM påverkar reaktionen på LVM:s ”sales promotion” 
 
Prisorienterade konsumenter spelar en viktig roll för maktbalansen inom dagligvaruhandeln 
enligt Garrettson (et al 2002). Konsumenter försöker spara pengar i butiken genom att leta 
efter priserbjudande hos LVM eller så väljer de helt enkelt att köpa EVM som generellt har ett 
lägre pris än LVM. I en allt tuffare konkurrens så försöker LVM ta marknadsandelar från 
EVM genom säljande prispromotion erbjudande. Således blir attityden till EVM och påverkan 
från LVM promotion både praktiskt och teoretiskt intressant menar Burton (et al 1998). De 
konsumenter som har en mer positiv attityd till EVM är också samtidigt positiva till att 
reagera på och köpa LVM produkter genom priserbjudande promotion och utnyttjade 
kupongerbjudanden samt rabatter i större utsträckning för att spara pengar. De konsumenter 
som medvetet sökte prisnedsatta LVM såg på sig själva som ”smart shopper self” och ansåg 
sig vara mer medvetna i sitt inköpsbeteende.  
 
 

3.6.3 Varför konsumenten väljer EVM? 
 
En intressant fråga för handeln är varför konsumenter väljer att köpa EVM. Håkansson (2000) 
menar att det kan vara svårt ta fram några generella kriterier för vilka socioekonomiska och 
specifika köpbeteende som ligger till grund för köp av EVM i takt med att EVM utvecklas 
och i allt högre grad överensstämmer med kvaliteten hos LVM. Han menar att det förekom en 
mer signifikant bild av EVM köpare då produkterna utgjordes av generics. Forskning visar att 
det är den yngre generationen som i störst utsträckning är köpare av EVM (Burt 2000). 



 

40 

 
Där skulle det kunna ses ett samband till att Omar (1996) menar att anledningen till att prova 
en produkt ur EVM sortimentet är i mycket hög utsträckning avhängigt priset och den yngre 
generationen utgör ofta inte den köpstarka gruppen. Omar (1996) fann även att de 
konsumenter, som haft en dålig erfarenhet i samband med konsumtion av EVM, värderade 
bekantskapen med produkten högre efteråt. Cotterils och Putsis (2000) presenterade genom 
resultaten från en empirisk studie i USA att konsumenterna fortfarande anser LVM vara 
lyxvaror, medan EVM anses mer utgöras av nödvändighetsvaror. Enligt McGoldrick (2002) 
så är de köpare, som i första hand väljer att köpa EVM produkter, inte lika benägna att byta 
butik för att jämföra priser och därigenom finna lägsta möjliga pris.  
 
 

3.6.4 Varför konsumenten väljer LVM? 
 
LVM kännetecknas ofta av en högre grad av märkesmedvetenhet och märkesigenkänning 
(Melin 1999), vilket bidrar till att de oftare hamnar i konsumentens inköpskorg. Enligt 
Fournier (1998) kan traditionen bakåt i familjen också utgöra en avgörande faktor för vilka 
varumärken som köps. Den äldre generationen är den grupp konsumenter som har visat sig 
föredra det kända (säkra) framför det okända (osäkra) och därmed oftare välja LVM (Burt & 
Gabott 1995). Batra och Sinha (2000) hävdar att alla konsumenter strävar efter att 
riskreducera sina val av produkt, men att LVM föredras framför EVM inom de kategorier där 
de gör inköp efter sina ”experience benefits” (t.ex. smakupplevelse eller rekommendation) än 
där de bara köper via ”search” attribut. Köpare av LVM känner sig enligt Omar (1996) stolta 
över att de köper kvalitet, fina produktförpackningar med god design och ett flott yttre. 
Kännedom och erfarenhet av märket är också viktigt för köpare av LVM, så de baserar sina 
val av produkt utifrån kvalitet, förpackning, erfarenhet menar han. 
 
 
 
Del 3 För att kunna använda verktygen i sin verktygslåda effektfullt inom CM i butiken 
menar Johnson (1999) att leverantörer och återförsäljare måste känna till vad som betyder vad 
för konsumenterna och hur det påverkar dem. Det är viktigt att förstå konsumentens 
perception av displayen i butiken och att förstå konsumenters beteende väl inne i butiken 
hävdar Johnson (1999). I studien avser jag att ta reda på hur EVM och LVM uppfattas av 
konsumenten i den kontext de verkar. En teoretisk förståelse för hur konsumenten upplever att 
varumärkena figurerar i butikskontexten kändes relevant. Den tredje delen har i stora delar 
utgjort en grund för diskussionen i samband med intervjuerna, men avsikten är också att 
använda teorin i analysen av data för att stämma av empiri mot teorin. 
 
 
 

3.7 Butikskontexten 
 
Enligt Underhill (2000) så underskattas förståelsen av vad som försiggår inom butikens fyra 
väggar. Allt handlar inte om marginaler och omsättning utan det handlar även om att förstå 
konsumenten i butiken. Hur konsumenter rör sig i butiken och vad de ser beror mycket på 
deras erfarenhet i inköpssituationen, menar Underhill (2000). Men han nämner att som en 
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naturlag, så behöver alla konsumenter en landningsbana in i butiken. Ingen stannar och börjar 
handla de första varorna direkt innanför dörren. Den enda gången konsumenten stannar upp 
för att läsa något som står på dörren in till butiken är, menar Underhill (2000) då butiken är 
stängd och konsumenten undrar över öppettiderna. Det är betydelsefullt för butikens 
försäljning och image att förvalta denna ankomstzon väl. Underhill (2000; Johnson 1999) 
menar att butiken måste välja en strategi för denna zon.  
 
I butiken förekommer EVM i långt fler kategorier än LVM, vilket kan skapa en 
billboardeffekt i butikskontexten. Huvudargumentet för att den s.k. billboardeffekt ska uppnås 
är, att produktens märke skall synas över hela butiken genom en mer odifferentierad 
förpackningsdesign. De EVM som innehar en mer standardiserad förpackningsdesign drar 
således det längsta stråt för att främja igenkännandet av produkterna genom att förvandla hela 
butiken till en reklampelare (Jönsson & Sundén 1999/3). Butikskedjorna styr dessutom i allt 
högre grad över hyllutrymmet vilket gör att exponeringen av EVM på butikshyllan kan 
förväntas öka i framtiden. Det intressanta i sammanhanget blir vilka konsekvenser detta 
kommer att få sett ur ett konsumentperspektiv. En ändamålsenlig display i butiken behövs för 
att CM ska uppnå såväl sina egna som konsumenternas behov enligt Johnson och Pinnington 
(1998). Underhill (2000) varnar för att ha en skylt för mycket. Han menar att det optimala är 
en displayeffekt som konsumenten kan fånga upp i ögonvrån, en display som konsumenten 
kan läsa snabbt medan hon/han fortsätter att handla. En allt för stark displayeffekt kan leda till 
att butiken skapat ett enda stort svart hål i konsumentens perception, enligt Underhill (2000). 
Russell och Petersen (2000) betonar betydelsen av att studera konsumenters ”store traffic 
patterns” för att förstå mönstret avseende konkurrensen mellan produkter inom och tvärs över 
de olika produktkategorierna och varför de varor som ligger i konsumentens varukorg ligger 
där. 
 
En person kan stimuleras eller inte av en situation. Här spelar butiksimagen och kontexten i 
butiken en roll, eftersom atmosfären i butiken kan få personer att känna sig på ett positivt eller 
negativt humör under sin inköpsrunda hävdar Sherman (et al 1997; Bayley & Nancarrow 
1998). Detta kan i sin tur påverka såväl butikslojaliteten som beteendet i butiken. Bayley och 
Nancarrow (1998) som studerat vilka faktorer som ligger bakom konsumenters impulsköp 
efterlyser en bättre förståelse för de bakomliggande motiven till konsumenters villighet till 
köp, och vad som får konsumenten att spontant välja en produkt vid inköpstillfället.  
 
 

3.7.1 Den lata konsumenten 
 
Många konsumenter köper enligt Solomon (2002) produktmärken av enbart gammal vana, 
samma märke varje gång de går till butiken. Om ett annat märke dyker upp som av någon 
anledning är lättare att köpa pga. att det är billigare eller att den gamla märket är slut på 
hyllan, då tvekar inte den late konsumenten att byta märke. Dessa lata konsumenter är lätta att 
påverka till att byta produktmärke, om bara de rätta elementen erbjuds eftersom de inte har 
något egentligt motstånd till byte av märke. När konsumenter inte har några underliggande 
relationsband knutna till produktmärket så har ”Point-of-Purchases” (POP) displayeffekt, 
kontexten i butiken genom skyltning, kupongerbjudande och varors placering eller smakprov 
på varor i butiksgången ett stort inflytande, menar Solomon (2002). Forskning visar att 
impulsiva inköp ökar med 10 procent med en ändamålsenlig ”point-of-purchase” stimuli i 
butiken. Solomon (2002) betonar att två utav tre köpbeslut fattas i butiksgången.  
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Även konsumenter med inköpslista är lika benägna att företa spontana inköp som de 
konsumenter som kommer till butiken utan inköpslista.  
 
 

3.7.2 Category Management i butikskontexten 
 
Johnson (1999) hävdar att leverantörer och återförsäljare för en effektiv CM måste känna till 
vad som betyder vad för konsumenterna i butikskontexten. Det är viktigt att förstå 
konsumentens perception av displayen i butiken och att förstå hur konsumenter uppfattar 
information, hävdar Johnson och Pinnington (1998). Studier visar att konsumenten i 
matvarubutiken har en såkallad ”capture rate” inom vilken en femtedel av alla konsumenter 
ser den i genomsnitt vanligaste produkten på butikshyllan. Men det förekommer också en 
säkerhetszon där i stort sett alla konsumenter ser varorna inom zonen, och det är strax ovanför 
ögonhöjd ner till knähöjd. Ovanför eller under denna nivå ser konsumenter endast de varor 
som de direkt söker efter, menar Underhill (2000). Här har butikskedjorna goda möjligheter 
att placera sina EVM på de bästa platserna, menar Underhill (2000). 
 
Coop följer enligt Jönsson och Sundén (1999/3) teorin och placerar sina egna produkter där 
det är lättast för konsumenten att grabba tag i dem. Jönsson och Sundén (1999/3) har i sin 
studie funnit att Coop utnyttjar vetskapen genom att placera sina EVM på Guldkusten, dvs. de 
bästa hyllplatserna. Samtidigt som de iskallt placerar starka LVM, till vilka Coop har egna 
produktalternativ, i Sibirien, dvs. de sämsta platserna i butiken. Coop arbetar med central 
styrning av produkternas placering på hyllan och bestämmer centralt hur många framsidor 
som skall synas, huruvida produkterna skall stå i ögonhöjd och var de skall stå i förhållande 
till marknadsledarens produkt på butikshyllan (Jönsson & Sundén 1999/3).  
 
 
Del 4. Teorigenomgången i den fjärde och sista delen har för avsikt att belysa hur 
bakomliggande faktorer också är med och påverkar konsumentens attityd till varumärken. 
Attityd är en värdering utifrån den övertygelse eller tilltro som en konsument har till 
varumärkets olika attribut. Attribut är de utmärkande egenskaperna hos märkesprodukten. När 
det gäller attityder så existerar de, enligt Solomon (et al 1999) för att de fyller någon form av 
funktion för konsumenter. Två människor kan ha en och samma attityd gentemot ett 
varumärke men med olika innebörd. Ibland kan attityder, speciellt ifråga om matvaror skapas 
av att produktattributen erbjuder tillfredsställelse eller obehag beroende på t.ex. smak eller 
konsistens.  
 
Ska marknadsförare kunna påverka en attityd så måste de först ta reda på varför konsumenter 
har den attityd de har. Skapandet av attityden baseras på en tilltro (kognitiv) och en 
känslomässig värdering innan det avsiktliga beteendet formas. Den kognitiva dissonansteorin 
(se vidare 3.9) tar upp hur individen hela tiden eftersträvar att upprätthålla en balans mellan 
attityder (Solomnon et al 1999). Jag kommer i teorigenomgången att kort beröra teori för en 
förståelse för konsumenters involvering, perception och konsumentens ”black box”. Beroende 
på konsumenters involvering och situationskontexten så kan attityder och 
konsumentbeteenden växa fram ur djupa psykologiska resonemang, vilket dock ligger utanför 
denna uppsats ramar och därför inte beaktas i detta sammanhang.  
 
 



 

43 

 

3.8 Konsumenters involvering 
 
Konsumenters involvering är ett begrepp som rönt stor uppmärksamhet inom forskningen av 
konsumentbeteende under de senaste decennierna. Graden av involvering anses som att vara 
en av de primära bakomliggande faktorerna i konsumentens inköpsprocess, enligt Broderick 
och Mueller (1999). Individer kan sägas gå genom ett antal mentala faser för att söka finna 
den relevans hos produkter och varumärken som motsvarar individens önskningar, behov och 
känslor. Dholakia (2000) skiljer mellan den varaktiga involveringen som han menar är en 
över tiden pågående process, som inte direkt påverkas av den specifika inköpssituationen och 
situationsinvolvering. Den sistnämnda menar Dholakia (2000) skiljer sig fundamentalt genom 
att den refererar till graden av intresse som uppkommer i en specifik situation, som 
exempelvis ett inköpserbjudande eller annan påverkan från butikskontexten. Dholakia (2000) 
menar att ångesten för att välja fel produkt uppstår under själva inköpsprocessen.  
 
 

3.9 Perception 
 
Begreppet perception härstammar från den kognitiva psykologin och i begreppet ligger 
betydelsen av hur människor tar emot och behandlar information från sin omgivning. 
McBurney och Collins (1977 s 3) ger följande definition av perception ”the study of the 
processes by which an organism responds to features of the environment with regularities in 
its behavior.”  McBurney och Collins (1977) menar att perceptionen är selektiv, vilket 
innebär att oavsett omgivningens signaler så är det bara ett fåtal signaler som utlöser ett 
beslut. De framhåller också att perceptionen är en hela tiden pågående aktiv process.  
 
Zeithaml (1988) framhöll redan i slutet på åttiotalet att marknadsförare måste spåra 
konsumenters perception av produkter i den allt mer föränderliga kontexten. Marknadsförare 
har ett ansvar menar han med att hjälpa konsumenterna att förstå hur de ska kunna utvärdera 
reklam, information på förpackningar och yttre synliga attribut vilka associeras med 
produkten. I butikskontexten ställs konsumenter hela tiden inför nya beslutssituationer, där de 
tvingas att välja mellan ett otal produkter och varumärken. I denna beslutsprocess spelar 
konsumentens tidigare erfarenheter en viktig roll. Ett varumärke sänder ut information till 
konsumenterna, vilken kan upplevas antingen rationellt eller emotionellt. Armstrong och 
Kotler (2003) betonar vikten av att vara medveten om att konsumenter hela tiden utsätts för 
ett överflöd av information på marknaden, vilket innebär att de inte kan ompröva sina beslut 
vid varje tillfälle. Så positioneringen av varumärken i konsumenters medvetande bygger på en 
komplex uppsättning känslor och uppfattningar som konsumenten redan har till och om 
märket i förhållande till andra märken. 
 
Hoyer och MacInnis (2001) menar, att det inte räcker med att bara få konsumenter 
uppmärksamma på och varseblivna om stimuli för att påverka deras beslut. Konsumenterna 
måste också förstå och tolka olika stimuli för att det ska bli meningsfullt för konsumenten. I 
denna process kategoriserar konsumenten produkter och varumärken. För att förstå vad det är 
den/det står för, vad den erbjuder och vilka andra varumärken samt produkter som är 
likvärdiga. Denna process har stor betydelse för framtida uppfattningar, eftersom denna 
kategorisering påverkar hur positiva vi blir till varumärken och produkterbjudande och vilka 
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förväntningar vi bygger upp. Enligt Hoyer och MacInnis (2001) så kategoriserar konsumenter 
inte alltid objekten korrekt och när en konsument först har kategoriserat varumärken, 
tillhörande en speciell kategori kan det många gånger vara i stort sett omöjligt att få 
konsumenterna att omkategorisera.  
 
Utvärderingen i processen avgör vilka värderingar och känslor som kommer att forma den 
attityd individen kommer att få gentemot varumärket. Här generaliseras positiva och negativa 
känslor över på andra liknande varumärken och produkter inom samma kategori. Slutligen är 
det de förväntningar som konsumenter har till kategorin som blir avgörande för känslan av 
tillfredställelse. Konsumenters perception är en process där fysiska sensationer väljs, sorteras 
och tolkas. Denna process påverkar valet av märke enligt Solomon (2002). Externa stimuli 
eller känslomässiga intryck kan tas in via ett otal kanaler men det betraktas alltid från ”the eye 
of the beholder”. Man ser vad det man vill se Solomon (2002).  
 
Solomon (et al 1999) tar upp ”Self-perception theory” som framhåller alternativa förklaringar 
till den kognitiva dissonansteorin att människor är motiverade att minska negativa tillstånd 
genom att söka en harmoni mellan elementen. Teorin hävdar att vi som konsumenter 
eftersträvar att ha en konsistens, genom att söka efter en positiv attityd till den produkt vi köpt 
eller konsumerat förutsatt att vi frivilligt gjort detta val. Teorin om ”Self-perception” blir 
relevant när produkterna har låg involvering dvs., en avsaknad av en stark inre attityd 
gentemot produkten. Således menar Solomon (et al 1999) att de kognitiva och affektiva 
komponenterna sammanfaller. Genom att köpa en produkt enbart av vana kan så småningom 
leda till en positiv attityd gentemot produkten, baserat på att konsumenten intalar sig själv: jag 
gillar den här produkten eftersom jag ju har köpt den. 
 
 

3.10 Teorin om konsumentens svarta box 
 
Dagens konsumenter inom dagligvaruhandel gör flera inköp per vecka och besöker ibland 
matvarubutiker dagligen. Det är således inte så svårt för marknadsförare att studera vad 
konsumenter köper eller hur mycket de köper. Men varför de köper det de köper är svårare att 
studera. Armstrong och Kotler (2003) menar att svaret på frågan, varför, finns gömt djupt 
inne i konsumenters huvud. Den centrala frågan blir här hur konsumenter responderar på 
butikens stimuli. Här beskriver Armstrong och Kotler (2003) köpbeteendet genom en stimuli-
respons modell, där marknadsföringsstimuli passerar genom konsumentens ”black box” där 
den för varje individ specifika responsen produceras. De vanligaste marknadsföringsstimuli 
består av de fyra P:na, produkt, pris, plats, och påverkan, men även övriga yttre stimuli i 
inköpssituationen (inputs) bearbetas i konsumentens black box. Därefter kommer en 
uppsättning konsumentbeteende (outputs) som i sin tur påverkar valet av märke och produkt. 
Perceptionen av de yttre stimuli påverkas och färgas naturligtvis av individens personliga 
egenskaper, kultur samt individens sociala omgivning. Samtidigt som individens självbild, 
livsstil och ekonomiska situation är bakomliggande faktorer som har stort inflytande vid 
bearbetningen av information.  
 
Howard och Sheth (1967) utvecklade redan på slutet av 60-talet teorin om ”the black box”. 
De tog fram en modell i vilken de anser kommunikationen genom stimulivariabler (inputs) 
vara beroende av förståelsen för konsumentens ”the black box”, för att kunna identifiera och 
förstå köpbeteendet (outputs). 
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De lägger i sin modell en stor tonvikt vid konsumentens ”black box” innehållande de 
endogena variablerna vilka i sin tur påverkas av de bakomliggande exogena variablerna. De 
endogena variablerna existerar inom boxen och har bl.a. med individens perception, 
motivation och attityd från tidigare inlärning samt mottaglighet för information att göra. De 
endogena variablerna kan sägas vara hypotetiska konstruktioner som går att förklara men de 
kan många gånger vara svåra att definiera. De exogena variablerna skiljer sig enligt Howard 
och Sheth (1967) från de endogena variablerna. De avser bakomliggande faktorer som köpets 
betydelse för konsumenten, konsumentens personlighet, social klasstillhörighet, tidsaspekten 
och ekonomiska resurser.  
 
Alla dessa variabler menar Howard och Sheth (1967) tillsammans aktiverar boxen på olika 
sätt. Mottagligheten för information påverkas således av konsumentens tidigare attityd till 
märket och hur motiverad konsumenten, endogen variabel är för att finna den specifika 
informationen i samband med köp, vilket i sin tur påverkas av köpets betydelse för 
konsumenten samt konsumentens bakgrund och nuvarande ekonomiska situation, exogena 
variabler och så vidare. De nämner den upplevda biasen, vilken är risken för att det sker en 
förvanskning av tillgänglig informationen i individens ”black box”. Detta kan innebära att 
informationen efter bearbetningen i individens ”black box” i alla fall riskerar att väljas bort på 
felaktiga grunder.  
 
 

3.11 Vad tar jag med mig in i analysen? 
 
All teori i kapitel tre har legat till grund för utvecklandet av begreppen i den praktiska 
arbetsmetoden. Men eftersom studien har en explorativ inriktning och jag inte med säkerhet 
har vetat vad jag sökte så har jag inte heller med säkerhet vetat vad det var jag skulle finna. 
Baserat på detta så förekommer det delar i teorin som inte i lika stor utsträckning kommer att 
belysas i samband med analys av data, vilket inte inneburit att jag ser teorin som irrelevant. 
Utan jag har valt att behålla all teori i uppsatsen som jag anser vara av betydelse för skapandet 
av en bakgrund samt helhetsförståelse. Avsikten med delar av den teoretiska bakgrund som 
jag har valt att ha med i uppsatsen har varit den att jag bedömt att vissa av de framkomna 
resultaten lättare har kunnat tillgodogöras läsaren utifrån denna teoretiska referensram.  
 
Men framförallt handlar konsumentens attityder och beteende i helhet om varför. Svaret på 
den frågan finns enligt Howard och Sheth (1967; Armstrong & Kotler 2003) inuti 
konsumentens ”black box”. Under teorigenomgången har min målsättning varit att täcka upp 
vilka möjliga marknadsföringsstimuli som kan påverka vilken attityd konsumenternas får till 
EVM och LVM. De vanligaste stimuli man då tänker på är de fyra P:na där jag har valt att 
hålla fokus på vilka yttre stimuli (inputs) typ förpackningen och varumärkenas existens i 
butikskontexten, som är med och påverkar attityden till märket. Men innan konsumenten 
kommer fram till det slutgiltiga beslutet (outputs) sker en bearbetning av all information i 
konsumentens ”black box” (Howard & Sheth 1967).  
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Under denna bearbetningsprocess är det ofrånkomligt att perceptionen påverkas och färgas av 
individens inre psykologiska krafter, de endogena variablerna vilka jag försökt fånga upp 
genom att söka samband mellan varumärkets betydelse för konsumenten och attityden till 
märket. Man måste dock alltid vara medveten om att konsumenten under bearbetningen av 
olika marknadsföringsstimuli i sin ”black box” också påverkas av de bakom eller 
omkringliggande exogena variablerna i samband med värderingen av utbudet. Jag låter ett 
exempel från analysen tydliggöra betydelsen av hur jag försökt fånga dessa bakomliggande 
variabler: 
 
”Jag är ledsen jag tittar inte på priser. Men det har ju inte alltid varit så här, jag har ju varit 
fattig också och då köpte jag ju det billigaste eller hur?” 
 
Med de teoretiska resonemangen som referensram kommer jag i analysen att fokusera på de 
valda delar i teorin som är mest relevanta för studiens tema: Butikskontexten, pris, 
varumärkets betydelse samt förpackningen. Min avsikt är att i analysen söka finna 
orsakssamband som tidigare forskning kan ha förbisett avseende hur konsumentens attityd till 
EVM och LVM påverkas av hur varumärkena upplevs figurera i butikskontexten. För en 
förståelse för, vilka faktorer som är med och verkställer vilken attityd konsumenten har till 
EVM respektive LVM och i förhållande till varandra samt varför. 
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4 Empiri och analys av åtta konsumenter 

 
Under samtliga intervjuer framkom betydelsen av butikskontextens påverkan på attityden till 
framförallt EVM. Det går även att se ett samband mellan attityden till LVM och dess 
betydelse för en trygghetsupplevelse (riskreducering) i butikskontexten. Samtidigt som det 
tydligt i analysen går att utläsa betydelsen av konsumenternas relation till ett varumärke över 
tiden. Under intervjuerna har en mängd faktorer dykt upp, vilka alla är med och formar den 
attityd konsumenterna intar gentemot EVM och LVM. Det är påtagligt under analysen att 
temat varumärkets betydelse för konsumenten har en central roll. Men när man studerar något 
ur ett konsumentperspektiv så handlar det inte enbart om att det finns ett utbud av varor och 
tillgänglig information om varumärken. Man måste också komma ihåg att externa stimuli och 
känslomässiga intryck kan tas in via ett otal kanaler. Så oavsett vad det är återförsäljare och 
leverantörer försöker säga med sina varumärken i butikskontexten, så framgår det i analysen 
att det uppstår en komplexitet i processen genom att allting i slutänden uppfattas genom ”the 
eyes of the beholder” (Solomon 2002).  
 
I redovisningen av data från intervjuerna har jag valt att först analysera insamlad data i en 
delanalys (detta kapitel). För att i nästa kapitel (kapitel fem) strukturera analysen från 
samtliga intervjuer under respektive tema i en helhetsanalys. Resultaten från varje enskild 
intervju synliggörs i delanalysen. Vid standardiserade intervjuer avrapporteras resultaten ofta 
i form av tabeller, men eftersom syftet med den kvalitativa metoden är att uppnå ett djup i 
svaren så har jag i analysen av de semistandardiserade intervjuerna låtit illustrativa citat få 
exemplifiera och tydliggöra svaren från varje konsument. Vid enstaka tillfällen redovisas 
såväl intervjuarens tal som den intervjuades för att illustrera djupet i vissa resonemang. Varje 
avsnitt inleds med en kort personlig presentation av konsumenten för att öka 
genomskinligheten i analysen. Värdet i denna delanalys anser jag ligger i förståelsen för den 
enskilde konsumentens upplevelser, eftersom den explorativa studien syftar till att öka 
möjligheterna till en helhetsförståelse om problemområdet (Halvorsen1992).  
 
Vilken attityd som skapas i samband med inköpsprocessen är mycket beroende på 
konsumentens involvering (Broderick & Mueller 1999; Dholakia 2000). Även det som 
McGoldrick (2002) benämner som ”Me-that-I-am” dvs. att en och samma konsument kan ha 
olika behov vid olika tillfällen, appliceras lättare om intervjuresultaten från varje individ 
synliggörs. De slutgiltiga valen som görs i själva inköpsprocessen påverkas också enligt 
Howard och Seth (1967) av de exogena variablerna fas i livscykeln, ekonomiska resurser, 
situationen, köpets betydelse etc. Samt de endogena variablerna som verkar inom boxen, 
perception, attityd, mottagligheten för information etc. Alla dessa variabler är med och bidrar 
till utfallet från konsumentens bearbetning i ”the black box”. Resultaten från konsumenternas 
psykologiska positionering av EVM och LVM i figuren anser jag på ett mycket bra vis 
identifierar de faktorer som är avgörande för hur konsumenten upplever varumärkena. Medan 
slutvärdet hos den för varje konsument så unika means-end-kedjan synliggör och förstärker 
den attityd till varumärket som konsumenten gett uttryck för under intervjun. För en 
helhetsförståelse anser jag därför att det är av intresse att få en bild av hur olika konsumenter 
upplever EVM och LVM i förhållande till varandra. Eftersom det är alla dessa bilder som 
tillsammans ger bilden av konsumenten inom den svenska dagligvaruhandeln. Varje avsnitt 
avrundas med en sammanfattning. 
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4.1 Konsumenten Ove 
 
Ove är 80 år och pensionerad sedan tio år tillbaka. Han bor tillsammans med sin hustru i en 
lägenhet i centrala Malmö. Ove småhandlar regelbundet flera gånger under veckan och 
beskriver sig som en prismedveten konsument men betonar samtidigt att han måste tycka om 
varan för att ett köp ska bli aktuellt. Ove berättar att innan han blev pensionär kunde han kosta 
på sig att vara en livsnjutare i större utsträckning än idag. Att äta gott och njuta av maten var 
en kvalitet han värderade högre än priset. Det är klart att det förändrade ekonomiska läget 
som en pensionering trots allt innebär påverkar priskänsligheten hos mig som konsument 
berättar han. Det betyder fortfarande mycket för Ove att de varor han handlar smakar bra och 
är goda. Men han säger sig samtidigt ha mer tid nu att gå mellan butikerna för att jämföra 
prisnivån. Priset styr således många av Oves inköp idag men fortfarande vill han tillfredställa 
de egna behoven så vissa varor köper han oavsett pris. Ove skriver vanligtvis en inköpslista 
varje gång han går för att handla, men säger sig ofta spontant köpa ytterligare några varor vid 
varje inköpstillfälle vilket är vanligt att även konsumenter med inköpslista gör enligt Solomon 
(2002). Ove växlar mellan ett flertal butiker men handlar oftast hos Coop Konsum, AGs och 
Spar. Han säger att han vid enstaka tillfällen även går till ICA Malmborgs eller ICA 
Supermarket. 
 
Beskrivningen som Ove ger av sig själv som konsument när han berättar hur hans 
inköpsbeteende har förändrats sedan han gick i pension förklaras av Armstrong och Kotler 
(2003). Genom att de belyser betydelsen av bakomliggande faktorer som konsumentens 
självbild, livsstil och ekonomiska situation ökar också möjligheten menar de, att förstå olika 
konsumenters behov. Här blir kopplingen naturlig även till konsumentens ”black box” i vilken 
förklaringen till köpbeteendet formas utifrån givna stimuli och de bakomliggande variablerna, 
som i Oves fall är att han har mer tid men mindre pengar (Howard & Seth 1967; Armstrong & 
Kotler 2003). 
 
När jag ber Ove om att beskriva hur han upplever butikskontexten i den butik eller de butiker 
där han vanligtvis handlar så stämmer hans svar överens med att den äldre generationen ofta 
gör sina inköp under vanas makt (Burt & Gabott 1995).  
 
”Jag är nog ingen reflekterande konsument. Jag handlar det mesta i mina gamla fotspår, men 
frestas ibland att prova något nytt och påverkas då oftast till detta spontant i butiken”. 
 
Eftersom Ove säger sig vara en prismedveten konsument blir frågan intressant om han väljer 
vissa produkter enbart för att de håller ett lägre pris. Genom sin medvetenhet och hela tiden 
sökande efter kvalitet till lägsta möjliga pris kan Ove som konsument av både EVM och LVM 
beskrivas handla enligt ”smart-shopper-self perception” (Burton et al 1998). 
 
”Samtidigt som jag är prismedveten så vill jag nog beskriva mig själv som lite kräsen. Priset 
är inte det mest väsentliga som styr valet av produkter för mig. Utan snarare det faktum att 
jag som pensionär har tid att jämföra priser på olika produkter samt mellan olika butiker och 
dessutom gärna gör det. Samtidigt så ställer jag kvalitetskrav på produkterna för att jag ska 
köpa dem. […] vet jag att jag kan få övriga varor till ett lägre pris i en annan butik så åker 
jag dit. För mig är det mina behov för stunden som styr mina inköp”. 
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”I min prismedvetenhet så går jag nog hellre till en butik där de har ett priserbjudande på 
något välkänt varumärke än att jag köper något av butikens egna varumärken i butiken här 
bredvid. Även om den prisnedsatta produkten från det kända märket är några kronor dyrare 
än butikens egna varor så köper jag hellre det. Det är ju trots allt mer kvalitet och trygghet 
och skiljer det bara några kronor så väljer jag leverantörernas produkter framför butikens 
egna”. 
 
Ove som säger sig vara prismedveten och köper inte butikens EVM enbart för att spara 
pengar, utan säger sig också jämföra priser mellan butiker. I överensstämmelse med 
McGoldricks (2002) konstaterande att köpare av EVM inte är lika benägna att byta butik för 
att jämföra priser så ser Ove på förhållandet mellan EVM/LVM i butiken som för honom 
ganska underordnat. I sin konstanta värderingsprocess i butiken söker han hela tiden efter bra 
varor till ett bra pris (Solomon et al 1999) men litar samtidigt mer på LVM produkterna och 
Ove köper hellre dem till en middagsbjudning. Här är det känslan av riskreducering som Ove 
vill uppnå genom att välja det säkra framför det osäkra (Batra & Sinha 2000).  
 
Ove har precis som alla konsumenter en repertoar av märken mellan vilka han växlar. Hoyer 
och MacInnis (2001) benämner det konsumentens ”consideration set”. Här aktiverar 
butiksstimuli och tillgängligheten på hyllan konsumentens minne. Forskning visar även att 
konsumenten blir mer påverkbar vid de tillfällen han/hon inte kommer på något märke eller 
som det var i Oves fall då han var missnöjd med sitt tidigare märke (Solomon 2002). Detta 
fick Ove att prova ett EVM (Signum varmkorv) som Ove efteråt fann vara godare än 
motsvarande produkt från LVM. Detta har han överfört på Signums produkter som Ove 
numera tycker håller en förhållandevis hög kvalitet för att vara ett EVM. Denna positiva 
överspillningseffekt medför således att Oves positiva attityd överförs till hela kategorin (Hoch 
1996). Oves tidigare något skeptiska attityd till EVM kan sägas lysa igenom. Detta beroende 
på att varumärkets löfte är laddat med värderingar som delvis eller helt baseras på emotionella 
och symboliska handlingar (de Chernatony et al 2000; Uggla 2002). Därför kanske Ove inte 
hade provat Signum om det inte varit för att han påverkats i butiken, säger han. Här blev 
slutresultatet nu positivt både för butiken och för Ove för det är just bekantskapen med EVM 
som måste öka för att konsumenten ska välja att köpa den enligt Richardsson (et al 1996). 
 
Ove växlar i sina val mellan LVM och EVM vilket enligt McGoldrick (2002) majoriteten av 
konsumenter gör beroende på situationskontexten. Men när det gäller varumärkets sociala 
betydelse (Bengtsson 1999) så säger Ove att: 
 
”Det är klart att varumärket har betydelse socialt. Ska jag bjuda hem gäster så kostar man ju 
på sig mer därför att man vill ha kvalitet men även märket på produkter som syns när man 
serverar spelar roll. Man vill gärna att det ska vara ett välkänt och kvalitetssäkrat märke för 
att göra ett gott intryck på gästerna”. 
 
Ove anser inte att det skulle gå att ersätta LVM. På den frågan svarar Ove ett bestämt: 
 
”NEJ!” 
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”Leverantörernas varumärke behövs fortsätter han som en måttstock för butikernas egna 
varumärken. Annars skulle de kunna husera fritt och bara expandera sina produkter utan 
någon som balanserade kvaliteten. Då skulle sortimentet i butiken försämras, för då fanns det 
ingen som ställde krav på dem längre. Kunde butiken göra som de ville så tror jag att 
produktkvaliteten skulle riskera att försämras.”  
 
Här kan man dra paralleller med upplevd riskreducering (Batra & Sinha 2000) eftersom Ove 
anser att LVM måste finnas på marknaden för att säkerställa kvaliteten hos EVM. De EVM 
som Ove känner till är främst Blåvitt och Signum. Butikskedjornas anledningar till att ha 
EVM menar Ove i första han är för att tjäna pengar. Men han nämner även att han tror att de 
samtidigt vill erbjuda konsumenterna varor som inte finns och varor till ett lägre pris. Ove 
säger vidare att han är övertygad om att butikskedjorna tror att de breddar sortimentet. Detta 
menar jag är intressanta reflektioner från ett konsumentperspektiv då det visar att det är 
möjligt att skapa en butikskontext som konsumenten upplever också vara för konsumentens 
bästa (McGoldrick 2002).  
 
”Kvaliteten på matbröd är viktigt för mig, brödet måste hålla en hög smaklig kvalitet. Så när 
det gäller matbröd så köper jag uteslutande leverantörs märken”. (min egen kommentar: 
matbröd är en kategori som i dagsläget har en övervägande andel LVM artiklar). 
 
När vi pratar om butikskontexten och den procentuella förekomsten av artiklar ur det egna 
varumärkes sortimentet i förhållande till övriga varumärken så uttrycker Ove det så här: 
 
”Spontant som jag upplever det så är leverantörernas produkter i butiken fler till antalet 
kanske 75 till 80 procent, och sådär en 20 procent är butikens egna märken.” 
 
Här måste påpekas att Ove vanligtvis handlar på Coop Konsum som har sina EVM utspridda 
på fyra varumärken och på Spar och AGs (som till största delen har EVM med fristående 
namn) Det verkar som om displayeffekten från butikens egna varor inte blir lika stark när 
förpackningarna är differentierade men ändå så upplever Ove det som om EVM artiklarna i 
butiken är fler till antalet än de faktiska marknadsandelarna för butikens EVM är. Så det 
faktum att EVM förekommer i långt fler kategorier än LVM verkar ändå skapa en viss grad 
av billboardeffekt i butikskontexten för Ove (Jönsson & Sundén 1999/3). Förpackningarnas 
layout är inget Ove lägger märke till. Han säger att han väljer den produkt han vill ha utifrån 
priset. Man kan förklara Oves valprocess utifrån Hoyer och MacInnis (2001) kriterier för hur 
konsumenter kategoriserar varumärken och produkter. För Ove är det viktigt att han tycker 
om produkten han köper och att den smakar bra samtidigt som priset inte blir oviktigt för Ove 
som köper enligt ”smart-shopper self perception” (Burton et al 1998). 
 
 

4.1.1 Means–end kedjan 
 
I valet av produkter så valde Ove Skogaholms skorpor/LVM och Änglamark toalettpapper/EVM. Det förekom 
inte någon direkt skillnad i det slutvärde Ove fick fram i kedjan när det gäller LVM respektive EVM. Det 
förefaller därför inte finnas någon skillnad i Oves slutvärde beroende på kategori. Detta överensstämmer med 
resultaten från intervjun där Ove säger att han måste tycka om en vara för att han ska köpa den. Oves slutvärde 
kan sägas vara en kombination av det rationella och emotionella värdet för såväl EVM som LVM.  
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4.1.2 Figuren 
 
På egenskapsaxeln placerade Ove Smak.  
Ove positionerar varumärkena i förhållande till varandra genom att positionera lågprismärket 
för butikens EVM (röd) nere i det vänstra hörnet. Ove anser att det är hälften så dyrt med en 
kvalitet som är hälften så bra som varumärkena från leverantörerna som toppar i Oves 
positionering av märkena. Kvalitets EVM (grön) där Ove har en god erfarenhet hamnar dock 
strax under LVM (blå) både vad det gäller pris och kvalitet. Detta är i sig intressant eftersom 
under intervjun sa Ove att Signums varmkorv var överlägsen motsvarande produkt från 
leverantörerna. Således verkar det som om att trots Oves positiva attityd till Signum så 
positioneras Signum ändå i hans medvetande som att vara inte bara billigare utan också hålla 
lägre kvalitet än LVM. Burt (2000) menar att konsumenters uppfattning om EVM är på väg i 
en mer positiv riktning men fortfarande visar resultat på att konsumenter precis som Ove 
alltjämt känner en viss tveksamhet inför att ta till sig EVM. 
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Figur 3. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 
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4.1.3 Sammanfattning  

Prisorienterade konsumenter som Ove spelar en viktig roll för maktbalansen mellan EVM och 
LVM inom dagligvaruhandeln enligt Garrettson (et al 2002). Sedan Ove gick i pension så 
säger sig Ove också ha tid till att växla mellan butiker för att finna bästa priserna på LVM 
(Burton et al 1999). Eftersom Ove har levt med LVM i större delen av sitt liv som konsument 
så känner han en trygghet och riskreducering (Batra & Sinha 2000) i att han vet vad det är han 
köper. Väl medveten om detta säger sig Ove handla ”i sina gamla fotspår” (McGolrick 2002) 
och att han inte direkt reflekterar över butikskontexten. Ove ser samtidigt ett värde i EVM 
men det nya och osäkra är inget han helhjärtat har tagit till sig som konsument (Burt & 
Gabbott 1995; Burt 2000). Ove är positiv till köp av EVM men ser också en självuppfyllelse i 
”smart-shopper-self-perception” genom att söka LVM på prispromotion (Burton et al 1999). 
 
 

4.2 Konsumenten Tanja 
 
Tanja är 37 år och bor med sin man och deras två barn 4 och 8 år i en villa i Dalby. Tanja 
arbetar som förskollärare och hela familjen äter uteslutande vegetarisk kost. Tanja har vuxit 
upp utomlands och som vuxen bott flera år i USA. Som konsument beskriver Tanja sig som 
en bekväm person. Tanja gör sina inköp en gång i veckan och då skriver hon en inköpslista på 
allt hon behöver. Tanja berättar hur hon går gångarna upp och ner, fram och tillbaka. Tanjas 
beskrivning är: ”Jag går till och med i gången med djurmat och tittar, fast vi inte har några 
djur”, säger hon med ett skratt. Solomon (2002) påpekar att konsumenter med inköpslista är 
lika benägna att göra spontana köp i butiken samtidigt som forskning visar att köpare 
tillbringar tre till fyra gånger så lång tid i butiken som icke köpare (Underhill 2000), vilket 
skulle förvandla Tanja till en potentiell storkonsument. Tanja handlar i butikerna Coop 
Konsum i Dalby samt om hon skall storhandla extra mycket så åker hon till ICA stormarknad 
som håller lägre priser. 
 
Konsumenter väljer ofta produkter inte bara utifrån funktion utan för vad den betyder enligt 
Solomon (et al 1999). Tanjas väljer sina varumärken utifrån sina egna värderingar och idéer. 
Tanja jagar inte extrapriser utan hon lägger gärna pengarna på matvaror, vilka hon ser som en 
investering i kroppens hälsa och snålar hellre vid behov in pengar på andra dagligvaror. 
Genom attityden till ett märke eller en viss kategori produkter menar Kapferer (1997) att 
konsumenter skapar en identitet, en självbild. I Tanjas fall skulle det kunna sägas vara att hon 
genom användandet av ekologiska produkter ser på sig själv inte bara som hälsosam utan 
också som insiktsfull. Tanja kan sägas ha en hög grad av involvering i inköpsprocessen 
(Broderick & Mueller 1999). I de mindre butikerna tycker Tanja att hon alldeles för ofta hittar 
varor med utgånget datum. Varor med utgånget datum går hon fram och lämnar vid kassan, 
vilket ger mig en spontan uppfattning om att Tanja är en engagerad konsument: 
 
”Det är inte bra för butikens anseende att de saluför utgångna varor”.  
 
Tanja tycker att utbudet måste vara stort och vill att butiken har ett brett sortiment av 
ekologiska produkter. Kontexten i butiken spelar stor roll för Tanja som enkelt vill finna det 
hon söker (Sherman et al 1997; Bayley & Nancarrow 1998). Tanja vill att de märken som hon 
känner igen ska finnas i butiken och syftar då på etablerade LVM.  
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”Kommer jag in i en butik som bara har hyllorna fulla med en massa varumärken jag inte 
känner igen då blir jag misstänksam. De välkända märkena måste finnas i butiken för att 
skapa en trygghet, butikens egna varumärken är mest till för butikens egen skull.” 
 
Tanja handlar vanligtvis på Coop Konsum och förväntar sig att de ska ha butikens EVM 
Hälsans kök och ett stort urval av ekologiska produkter. Utifrån Kapferer (1997) kan Tanjas 
agerande beskrivas som att konsumenten vid val av butik vill ha sina favoriter på hyllan 
annars ser konsumenten det som ett tecken på butikens utarmning. Här tar Tanja upp Arlas 
ekologiska mjölk som hon anser borde finnas i alla butiker: ”Jag menar det är ju Arlas, så det 
borde ju finnas överallt.” En intressant reflektion blir att Tanja kräver att en produkt från 
leverantörerna ska finnas i alla butiker, vilket är just kännetecknande för ett starkt varumärke 
(Quelch & Harding 1998). Just Arla är ett av de märken inom dagligvaruhandeln som innehar 
en hög märkeslojalitet (Melin 2002) vilket tydligt stärks genom Tanjas kommentar.  
 
Tanja berättar hur olika märken har olika betydelse för henne i olika kontexter. Hon berättar 
om när hon kom in i en mindre butik här i Sverige som uteslutande hade en massa udda 
märken från andra länder. Vid första anblicken så kände Tanja det inte tryggt att handla i den 
butiken, det var ”fel märken i butiken”. Men tittade hon lite närmare så kände hon faktiskt 
igen en del varumärken från Tyskland och Holland, men nej det hjälpte inte Tanja vände och 
gick ut. Det intressanta blir att det som Tanja upplevde var inte att det direkt var något fel på 
varumärkena från Holland, för i Holland hade hon kunnat köpa dem, sa hon. Utan felet var att 
varumärkena befann sig i fel kontext. Bengtsson (1999) tar upp betydelsen av varumärken i 
den sociala kontexten. Det faktum att Tanja valde att inte handla i butiken med främmande 
varumärken kan härledas till att i dessa varumärken inte ingår i hennes dagliga skapande av en 
meningsfull konsumtion, de passar helt enkelt inte in i hennes vardagliga kontext.  
 
Om en produkt som Tanja avser att köpa inte finns på hyllan så tar Tanja en annan produkt 
istället hon går då efter trevligaste etiketten. Detta därför att hon menar att en tråkig 
förpackning också är tråkig inuti. När erfarenhet saknas vid val av produkt så använder sig de 
flesta konsumenter precis som Tanja av de yttre signalerna (Dick et al 1996).  
 
”För om dom har snålat in på förpackningen så har de också snålat på kvaliteten på 
innehållet, allt för att spara pengar.”  
 
I en analysering av märkesnamnets betydelse för Tanja skulle Mor Annas kunna vara Tanjas 
sökande efter tryggheten i något genuint svenskt märke. Tanja väljer också varumärken som 
Good Earth, Änglamark och Hälsans kök som alla ger Tanja en genuin och jordnära känsla. 
En svensk ”helylle känsla” beskriver hon det som. Min översättning blir riskreducering 
genom associationer till varumärkesnamnet. Symboliken i varumärkesnamnet som Melin17 
talar om är stark för Tanja. Det Tanja söker genom varumärket är en känsla av kvalitet och 
värde (Solomon et al 1999; Armstrong & Kotler 2003). Denna värdering kan göras antingen 
rationellt eller emotionellt där det senare är det som överväger hos Tanjas. Till Mor Annas är 
Tanja så märkeslojal att om den inte finns i butiken när Tanja behöver den så går hon till en 
annan butik eller står över köp. För Tanja finns det inga alternativ till Mor Annas 
smörgåsgurka (Fournier 1998). När det gäller utbudet i butiken så anser Tanja att det inte 
skulle gå att ersätta LVM med EVM: 

                                                 
17 Professor Frans Melin, Ekonomihögskolan, Lund. Föreläsning maj 2003. 
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”Leverantörernas varumärken behövs för att säkerställa kvaliteten på butikens egna 
varumärken, så att butiken måste anstränga sig lite […] om butikens varumärken hotar 
utbudet av varor i butiken så är det negativt. Det måste finnas ett brett utbud av varor att 
välja mellan i butiken, man känner sig lurad när butiken försöker påstå att deras egna varor 
är till för konsumenten. Det är en billigare variant för dem som vill ha det men egentligen 
inget alternativ.” 
 
”Det är inte lönt att köpa de billigare märkena, för då äter vi inte upp och då får jag ändå 
kasta det. Och då blir det en dyr produkt i alla fall till slut. […] jag skulle aldrig välja en 
produkt bara för att den håller ett lägre pris.” 
 
När Tanja har valt att börja använda någon av produkterna ur EVM sortimentet så har hon 
oftast gjort det i tron att det var som hon uttrycker det ett eget varumärke med vilket hon avser 
ett ”självständigt” LVM. Tanja säger att hon förmodligen inte hade provat om hon vetat att 
det var ett EVM, och svarar på frågan varför: ”nej, jag litar inte på butikens egna varor”. 
Tanja berättar också en episod från där hon gjorde en felbedömning och efteråt kände sig 
lurad: 
 
”När jag bodde i USA så använde jag barnmaten Good Earth som jag var väldigt nöjd med, 
så när jag kom hem och fick se Änglamark i butiken så fick jag positiva associationer och föll 
mycket för namnet på produkten, jordnära och säkert ja du vet […]. Det kändes 
förtroendeingivande tills jag kom på att det var ett varumärke från butikens egna produkter 
och kände mig lurad. Jag tyckte det var jättetråkigt.” 
 
Analyserar man varför Tanja kände sig lurad, så upplevde hon att hon tappade kontrollen över 
valmöjligheterna genom att butiken försökte profilera sig genom att likna ett LVM och utge 
sig för att vara ”helylle” vilket de inte var i Tanjas ögon (Batra & Sinha 2000). ”Look-alike” 
förpackningar som skapar starka associationer i konsumentens minne till andra mer välkända 
varumärken (Davies 1998) upplever Tanja som att butikerna luras. De kan inte kommunicera 
en kvalitetsimage genom att framstå som något de inte är genom att de inte tydligt visar att ett 
EVM är ett EVM. Solomon (1999) har i sin forskning funnit att det som gör att Tanja känner 
sig besviken är precis vad butiken många gånger eftersträvar för att få konsumentens 
uppmärksamhet. Tanja beskriver sin misstänksamhet mot butikens EVM genom butikshyllan. 
Tanja undrar hur hon ska kunna känna sig säker när ketchupflaskorna står där bredvid 
varandra, Blåvitt, Änglamark och Signum några ekologiska andra inte. Och alla är butikens 
varumärke, Tanja undrar då hur hon ska veta att det inte är samma innehåll i alla flaskorna:  
 
”Stoppar de produktionsbandet mitt i och börjar tillverka ekologiska kravmärkta produkter 
eller hur gör de, hur ska man kunna lita på innehållet i produkterna? Nej, för min del tycker 
jag att butikskedjorna är så stora och har sina varumärken överallt, det gör att jag inte litar 
på dem. När man sprider ut sig så kan man inte hålla den produktkvaliteten som ett företag 
som specialiserar sig på en produkt. Om det märket gör bort sig så är dom ju borta.” 
 
Men Tanja är inte alltigenom negativ till EVM. Hon berättar att hon är positiv till att Signum 
tog fram produkten Quorn som hon inte funnit hos något annat varumärke, vilket har lett till 
att Tanja här blivit märkeslojal till ett av butikens EVM. Samtidigt är Tanja övertygad om att 
LVM skulle klara sig utan EVM men inte tvärtom. Butikens EVM ser Tanja som ett bra 
komplement till ett lägre pris: 
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”Studenter behöver billiga varor som Blåvitt, sedan när det fått ett jobb så går de automatiskt 
över till Heinz.” 
 
För stor mängd av butikens EVM anser Tanja skulle försämra kvaliteten i utbudet. Det måste 
finnas valmöjligheter. För Tanja så står de traditionella LVM för: 
 
”[…] att de alltid finns där, de har alltid funnits där. De har specialiserat sig på det de gör 
bäst. De har inte spridit ut sig.” 
 
Om EVM skulle konkurrera ut några av LVM:s produkter vad säger du då, frågar jag Tanja: 
 
”Det betyder billigare och sämre kvalitet. Jag behöver inte så stort utbud, fast lite växlar jag 
och skulle butiken dra ner på produkter så känns det som om de skulle dra ner till de billigare 
produkterna och inte till kvalitetsprodukterna […]  för att få sälja mer.” 
 
Tanja är kritisk och ifrågasätter butikens lansering av sina EVM samt att hon misskrediterar 
butiken för att de genom sina EVM försöker styra konsumenter till köp bara för att de själva 
ska tjäna pengar, hon uttrycker det: 
 
”Att de styr. Att man inte har egna valmöjligheter. Det är ingen som kollar dem, det handlar 
mer om pengar inte om produkten. De ska tjäna pengar till sig själva. De vill ha allting.”  
 
När vi avrundar samtalet med att vända tillbaka till butikskontexten så vill Tanja beskriva det  
som: 
 
”Jag känner inte direkt när man kommer in i affären att jag upplever någon speciell 
displayeffekt. Men när jag går runt bland hyllorna så känner man att det finns deras (EVM) 
och så de andras (LVM). På hyllorna finns det rött men inte direkt när man kommer in i 
butiken. När jag går runt i butiken så upplever jag det som att fördelningen mellan butikens 
egna produkter och övriga är 50 -50 procentuellt. Fast att jag tror att det är 75 (EVM) och 25 
(LVM) procent, butiken vill ju tjäna pengar på sina varor så det är säkert flest av dessa i 
butiken. Ja eftersom de har sina egna varor så vill de ju sälja dem. Det är därför jag inte 
köper så många av butikens egna produkter. Jag tycker illa om att de ska tjäna pengar på 
sina egna produkter.” 
 
I Tanjas upplevelser av butikskontexten ser man kopplingen mellan det standardiserade ICA 
handlarnas varumärke och den påverkan genom billboardeffekten det får på Tanja i butiken 
(Jönsson & Sundén 1999/3). Men även då Tanja handlar på Coop upplever hon 
displayeffekten från EVM stark. När vi kommer in på betydelsen av förpackningens yttre 
signaler så reagerar Tanja precis som de flesta konsumenter ofördelaktigt på EVM. Detta som 
ett resultat av tilltron till de yttre attributen (Dick et al 1996), och Tanja uttrycker det 
följande: 
 
”Jag vet ju att det är billigare att trycka mindre logo, ju mindre detaljer, ju mindre färger 
desto biligare. Ta Blåvitt som ett exempel på det billigaste alternativet och trycker de det på 
utsidan ja då är det ju det som finns på insidan också.” 
 
När vi under samtalets gång jämför etiketterna på de artiklar vi har framför oss, så frågar jag 
vilken Tanja föredrar: 
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”Ketchupen från Heinz.” 
(Ja men där står ju bara ketchup på etiketten och tillverkarens namn, förpackningen 
(EVM) som jag har här är ju färgglad i designen?) 
”Ja, men den andra är ju mera klassisk (..skrattsalva) och pekar på Heinz ketchupflaska.”  
Då håller Tanja upp en annan av EVM:s förpackningar och säger: 
”Den här skulle jag aldrig köpa.” 
(Då försöker jag igen med att ja men den har ju en glad tjej på framsidan?) 
”Ja, men den är vit och den är […] ja[…] nej!!” 
 
Varumärken från de etablerade LVM har en högre grad av märkesmedvetenhet och 
märkesigenkänning vilket enligt Melin (1999) bidrar till att de oftare hamnar i konsumentens 
vagn, vilket verkar stämma överens med Tanjas uppfattning om vad varumärken står för. 
 
 

4.2.1 Means-end kedjan 
 
För Tanja utgör varumärket en trygghet vid val av produkter, vilket också stärks genom means-end kedjan där 
Tanja väljer ett EVM ur en kategori med låg involvering där den upplevda risken är lägre (Dholakia 2000). 
Slutvärdet för EVM blir rationellt (McGoldrick 2002). 
 
 

 
 
Medan Tanjas kedja för LVM har ett mer emotionellt slutvärde (McGoldrick 2002). 
 
 

 
 
 

4.2.2 Figuren 
 
Ekologisk var den egenskapen som Tanja valde i samband med figurerna.  
När Tanja positionerar LVM (blå) så hamnar den på topp på egenskapsaxeln och även ganska 
långt ut på prisaxeln. EVM:s (röd) lågprisprodukt placerar Tanja långt ner i vänstra hörnet 
som en produkt med låga egenskaper och lågt pris. Intressant blir i sammanhanget att när 
Tanja ska positionera EVM:s (grön) kvalitetsprodukt så positionerar hon den en bit under 
LVM på egenskapsaxeln men långt förbi LVM på prisaxeln. Detta förklarar Tanja med att 
hon fortfarande är besviken på Änglamark. Det är ett känt faktum att konsumenter som har en 
negativ attityd till EVM ofta baserar detta på tidigare besvikelser i samband med användandet  

Eldorado 
toalettpapper 

Billigt 
storbal 

Märkespapp-
er, onödigt 

Oblekt bra för 
miljön 

Heinz 
Ketchup 

Ekologisk Det vi äter är 
en investering 

Är en bra mor 

Spar pengar 
på toapapper 
för att få 
pengar över 
till annat 



 

57 

 
av EVM (DelVecchio 2001; Omar 1996). Samtidigt så anser Tanja att om nu butikskedjorna 
försöker vara ett bra och billigare EVM alternativ till LVM, så tycker hon att de borde kunna 
ta fram även de ekologiska varorna så att de också blev billigare än LVM. Nu anser Tanja att 
EVM:s ekologiska produkter håller i stort sett samma prisnivå som LVM, vilket medför att 
Tanja uppfattar dem som dyrare eftersom de har i hennes ögon en lägre kvalitet än LVM. Här 
blir det i analysen intressant att reflektera över om Änglamark tenderar att vara en fjärde 
generationens EVM (Burt 2000/5) (Och därav det av Tanja upplevt höga priset), och att 
kommunikationen i denna produktpositionering inte gått fram till Tanja som fortfarande 
förväntar sig att alla EVM ska hålla ett betydligt lägre pris på sina produkter än motsvarande 
produkter från LVM, därför att det är så Tanja har uppfattat kommunikationen gällande EVM. 
 
 

 

 
 
 

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattar man Tanjas inställning till EVM och LVM och hur hon uppfattar dem i 
förhållande till varandra, så verkar det vara så att Tanja inte vill känna sig lurad. Det måste 
tydligt framgå att butikens EVM tillhör just kategorin EVM och inte försöker utge sig för att 
vara ett som Tanja uttrycker det ett eget varumärke (självständigt) från en leverantör (Davies 
1998; Solomon et al 1999). I fallet med Signum, där Tanja som trots allt är skeptisk till EVM 
har blivit märkeslojal till ett EVM, kan noteras att detta till stor del beror på att just denna 
produkt är något som butikskedjan utvecklat själva. Alltså får Tanja ett större förtroende för 
EVM om de står på helt egna ben utan att genom sitt varumärkesnamn, produkt eller 
förpackning försöker efterlikna LVM. Tanja menar att EVM kan uppnå samma förtroende 
och känsla av riskreducering hos henne som LVM, om EVM tar ett större eget ansvar och 
visar självständighet (Davies 1998; Gilbert 1999; Batra & Sinha 2000). 
 
 

4.3 Konsumenten Annika A 
 
Annika som är 24 år bor tillsammans med sin pojkvän i en lägenhet i Hofterup. Annika 
arbetar som butiksbiträde i en klädbutik och handlar som regel sina dagligvaror en gång i 
veckan samt kompletterar med färskvaror efter behov. Annika skriver inköpslista men säger 
samtidigt att hon naturligtvis påverkas spontant till köp i butiken. Annika säger sig inte tänka 
så mycket på priset när hon handlar, däremot är det viktigt för henne att det känns roligt att gå  

Figur 4. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 
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och handla i dagligvarubutiken. Annika beskriver detta genom att säga att det är viktigt för 
henne att butiken har ett stort utbud av varor. Även varor som Annika inte väljer att köpa själv 
tycker hon ska finnas där, därför att det för henne känns viktigt med valfriheten i utbudet. 
Annika gör i stort ett alla sina inköp på ICA MAXI. Annika kan beskrivas som en konsument 
som påverkas mycket av kontexten i butiken. Sherman (et al 1997; Bayley & Nancarrow 
1998) beskriver hur dessa konsumenter genom kontexten i butiken kan känna sig på positivt 
eller negativt humör vilket i sin tur påverkar beteendet under inköpsrundan och 
butikslojaliteten. 
 
”Jag tycker att det roligt att handla på ICA MAXI eftersom det är en stor butik som har 
många produkter att välja mellan. Dom har allt möjligt det måste vara kul att gå och 
handla.” 
 
Direkt när Annika kommer in i butiken är det inget särskilt hon direkt lägger märke till. Men 
hon säger samtidigt att det ibland känns som om de placerat vissa produkter medvetet på 
hyllorna (Gilbert 1999). Här refererar Annika: 
 
”När det gäller toalettpapper så är det typiskt att de ställer ICA handlarnas papper rakt 
framför en, och vill man ha något annat som Edet eller Lambi (LVM) så kan man nästan inte 
hitta det och ibland får man nästan gå och be om en pall för att nå det. Det känns verkligen 
som om de ställt fram sitt eget toapapper för att man ska ta det. Vill man ha något annat 
toapapper än ICA handlarnas så får man leta efter var det står.” 
 
Det resonemang som Underhill (2000) för om butikernas säkerhetszon för det produkter de 
vill att konsumenten säkert ska se känns relevant att föra in i det Annika berättar om hur hon 
upplever att butiken ställer fram sina EVM. (Intressant att nämna blir också att Annika är 170 
cm lång och säger sig behöva en pall). Annika upplever det som konsument att EVM många 
gånger har satts som sköldar framför LVM Annika tycker att det ibland kan vara svårt att hitta 
de varumärken hon söker (LVM) bland alla EVM i butiken (McGoldrick 2002).. 
 
Annika beskriver att hon en gång provade handla i Willys lågprisbutik. Jämför Sherman (et al 
1997; Bayley & Nancarrow 1998) resonemanget ovan om hur situationen och 
sinnestämningen kan påverka butiksimagen negativt. Annika betonar verkligen hur mycket 
butikens utbud betyder för henne. Willys var inget för Annika:  
 
”De hade nästan bara egna varumärken och butiken kändes ofräsch. Det var bara för dåligt 
utbud man blir besviken som konsument. Variationen i butiken är viktigt för mig, det måste 
finnas många produkter att välja mellan även inom samma kategori. Jag vill ha mycket att 
välja mellan det blir mycket roligare att handla då.” 
 
När vi kommer in på temat pris så säger Annika att hon i stort sett aldrig handlar på extrapris 
om inte den produkten hon ändå skulle köpa är av någon anledning prisnedsatt. Men om 
Annika ville spara pengar när hon handlade så skulle hon föredra ett LVM som var på nedsatt 
i pris hellre än att välja ett EVM. Även om den prisnedsatta LVM var något dyrare än EVM. 
Här upplever Annika en riskreducering i sitt val av produkt genom att välja en LVM framför 
en EVM (Batra & Sinha 2000). 
 
”Hellre en prisnedsatt produkt från någon av leverantörernas märke, för då vet jag ju vad jag 
får.” 
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Precis som Fournier (1998) har kommit fram till så utvecklar konsumenter en relation till 
märken. I Annikas fall så har hon en känslomässig koppling till tvättmedlet Ariel. Så på min 
fråga varför, svarar Annika som den självklaraste sak i världen: ”Det har vi alltid haft!” 
Konsumenters involvering i inköpsprocessen har enligt Broderick och Mueller (1999) en stor 
betydelse för hur individen knyter an till produkter och märken. Här blir diskussionen kring 
vad som skulle hända om butiken ersätter LVM relevant. Dholakia (2000) nämner den 
kognitiva processen där individen knyter an till en produkt vilken inte helt kan utelämnas i 
diskussionen kring Annikas involvering och upplevda riskreducering genom köp av LVM. 
Annika säger att hon anser att det inte skulle gå att bara ha butikens ICA handlarnas eller 
Blåvitt och på frågan om det skulle gå att ersätta LVM med EVM produkter, så blir svaret: 
 
”Ersätta? Ja det tror jag väl, men jag skulle reagera med att bli besviken.” 
 
Samtidigt säger Annika att hon ofta köper ICA handlarnas produkter ur vissa kategorier. Detta 
är överensstämmande med att den yngre generationen ofta är den som provar nymodigheter 
och har ett öppet och nyfiket sinne (Burt 2000; Paulsson & Ågren 1999). Annika berättar 
vidare att om hon ska köpa en produkt av ICA handlarnas så måste designen vara färgglad på 
något vis. Annika säger att hon aldrig skulle köpa någon produkt med så tråkig design som 
Blåvitt (en av förpackningar på bordet framför oss) även om den var god. 
 
”Jag vill bli glad när jag öppnar kylskåpet […] en massa glada färger, och inga tråkiga 
billiga förpackningar.” 
 
Förpackningar har en stor betydelse för Annika. Här tycker Annika att LVM oftare har 
vackrare och roligare förpackningar än EVM. Men om Annika tycker att förpackningen är 
glad, rolig eller häftig att titta på så spelar märket på produkten mindre roll. En fräck design 
betyder mycket för Annika, hon vill bli glad av att använda sina dagligvaror. Kapferers (1997) 
talar här om konsumeters självbild dvs. genom användandet av ett märke eller märken med 
häftig design så bygger konsumenten upp en inre identitet. Kapferer (1997) tar här också upp 
reflektionen kring användaren av ett visst märke eller produkt dvs. hur man vill att andra skall 
uppfatta en. De glada förpackningarna skapar en mening i Annikas dagliga liv genom att hon 
blir på gott humör av att omge sig med dessa i hemmet (Bengtsson 1999). 
 
”Toapapper är viktigt, det måste ha ett roligt mönster så att jag blir glad när jag går på 
toaletten, gärna med små lamm eller grodor eller nåt sånt.” 
 
Här kommer Annika spontant in på att hon tycker att det är bra att butikerna tar fram egna 
produkter och berättar att hon själv också köper EVM inom vissa kategorier. En intressant 
reflektion här blir Solomons (et al 1999) beskrivning av hur konsumenter eftersträvar att 
uppnå en konsistens, genom att söka efter en positiv attityd till de produkter vi köpt ”self-
perception theory”. Teorin är framförallt relevant i de fall produkterna är låg involverings 
produkter. Samtidigt så ökar ju Annikas köp av EVM hennes möjligheter till bekantskap med 
EVM vilket kan skapa en framtida positiv attityd (Richardsson et al 1996).  
 
Forskning visar att konsumenterna påverkas negativt av att inte hitta det de söker i butiken 
(Gilbert 1999). Annika anser att när butikens EVM liknar de kända LVM:s förpackningar så 
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gynnar detta endast butikens EVM som kan dra nytta av att likna LVM. Davies (1998) tar upp 
den negativa betydelse det kan få för butikskedjan att bli sedd som en som bara apar efter 
istället för att erbjuda något unikt och eget. Här finns det därför en risk att hela butikskedjans 
image kan ta skada av Annikas uppfattning om butiken och i förlängningen också deras 
varumärken som hon upplever står ivägen för de övriga varumärkena (Davies 1998; 
McGoldrick 2002). 
 
”Jag tycker att om butiken ska ha egna produkter kan de väl hitta på något eget och inte bara 
härma och ta efter […] det vore bättre om de inte försöker likna dom andra varumärkena. 
Det är inte bra för mig som konsument, för då tycker jag att det blir svårare att hitta det jag 
söker.  Jag tycker att ICA handlarnas står ivägen. Det känns som om det blir lite för mycket 
av vissa saker.” 
 
När jag ber Annika försöka uppleva en procentuell fördelning i butiken mellan EVM 
artiklarna och LVM artiklarna, så kommer hon fram till fördelningen 60 procent EVM och 40 
procent LVM. ”Egentligen kan det väl inte vara så, det är mer att det ser ut att vara så.” 
Annika fortsätter med att uttrycka sig om hur hon uppfattar butikskontexten genom att säga: 
”att det nog borde vara så att fördelningen är ganska jämn mellan EVM och LVM, ja jag tror 
att det är ungefär hälften av varje”. Här beskriver Annika sina tankar om att EVM är till för 
att butiken ska tjäna mer pengar och inte utifrån perspektivet att det skulle vara för att erbjuda 
Annika fler varor som konsument. Därför påverkas hon genom sin något negativa inställning 
till att uppleva att det är lika mycket eller mer av butikens egna varumärken. På frågan varför, 
så svarar Annika: ”Varför skulle det inte vara det. Butiken vill ju tjäna pengar.” 
 

4.3.1 Means-end kedjan 
Eftersom Annika valde en artikel ur samma kategori till sina kedjor, kan man här i analysen av respektive 
slutvärde se hur det skiljer sig mellan EVM rationellt och LVM emotionellt. 
 
Slutvärdet för det dyrare LVM pappret är emotionellt och består i tillfredsställelsen av att använda det och bli på 
gott humör. Det är detta emotionella slutvärde, ett mervärde, som Annika är villig att betala mer för (de 
Chernatony 2001; de Chernatony et al 2000). 
 
 

 
 
   
Medan slutvärdet för EVM är rationellt, Annika blir på bra humör i samband med själva köpet, nyttofunktionen.  
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4.3.2 Figuren 
 
Egenskapen Annika värdera högst vid köp av produkt är designen.  
I sin positionering av respektive kategori så hamnar LVM (blå) högt upp på y-axeln när det 
gäller egenskapen och ligger högst även i pris: ”Rolig design, lite dyrare men mer på rullen!”  
EVM (grön) kvalitetsmärke positionerar Annika en bra bit under LVM vad det gäller 
egenskap men positionerar den också till ett lägre pris än LVM: ”Tråkig design, lite billigare, 
ganska bra kvalitet och ok design till lägre pris.” Eftersom Annika handlar på ICA så väljer 
hon ICA:s lågpris EVM (röd) Euroshopper. Denna kategori produkter hamnar hos Annika 
längst ner i det vänstra hörnet, med kommentaren: ”Dålig kvalitet, men lågt pris, tack och 
lov!” 
 

 
 
 
 

4.3.3 Sammanfattning 

Analysen av hur Annika upplever förhållandet mellan EVM och LVM visar att om EVM 
skulle ta LVM:s plats i butiken så skulle det för Annika som konsument innebära att utbudet 
och därigenom känslan av valfrihet skulle minska. För Annika står LVM för trygghet genom 
en känsla av riskreducering, ett varierat utbud och färgglada förpackningar gör Annika glad 
som konsument (Sherman et al 1997; Bayley & Nancarrow 1998). Hon köper även EVM och 
ser dessa som ett bra komplement till LVM. Detta stämmer med att den yngre generationen är 
positiv till EVM (Burt 2000). Annika säger samtidigt att hon skulle bli besviken om de 
försöker ersätta LVM med EVM. Om det hela tiden bara blir fler EVM i butiken så kommer 
hon att bli besviken. En problematik som man inom forskningen idag redan är medveten om 
(Håkansson 2000; McGoldrick 2002). För Annika har de yttre signalerna i form av 
förpackning och design en stor betydelse. Hon känner en tillfredsställelse i att köpa god 
design och ett flott yttre. Just dessa konsumenter har visat sig oftare välja LVM (Omar 1996). 
 
 

4.4 Konsumenten Camilla 
 
Camilla är 37 år. Hon är utbildad undersköterska och arbetar som personlig assistent. Camilla 
bor i en lägenhet i Lund tillsammans med sin dotter som är 10 år. Camilla vill beskriva sig 
själv som en bekväm och lat konsument. Camilla har inte alltid tillgång till bil och upplever 
det som en i hennes värld flera kilometer lång omväg om hon skulle cykla till den butik som 
hade de lägsta priserna. Istället handlar Camilla i den närmsta butiken oavsett prissättning. I  

LVM 

EVM 

EVM 
Det upplevda priset 

Den egenskap 
som Annika 
värderar högst 

Figur 5. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 
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Camillas fall är detta en normalstor ICA butik. Vid de tillfällen hon har tillgång till bil väljer 
hon däremot att köra iväg till ICA kvantum där hon upplever det något billigare samtidigt 
som de har bättre utbud genom ett större sortiment. Camilla säger att hon har provat att skriva 
inköpslista, men säger att hon oftast glömmer att ta med den: 
 
”Tyvärr gör jag den dyra varianten att jag handlar varje dag och valen görs i butiken.” 
 
Forskning visar att impulsiva köp ökar med 10 procent med en ändamålsenliga ”point-of-
purchase” (Solomon 2002). Genom att Camilla är en konsument som nästan uteslutande 
fattar sina köpbeslut i butiken så blir det extra intressant att se hur Camilla uppfattar butikens 
displayeffekt. I butikskontexten påpekar Camilla hur man ser de röda pilarna på hyllkanten 
som uppmanar till köp av ICA:s EVM. De försöker framstå som ett bra märke men vissa 
produkter upplever hon ändå inte hålla samma kvalitet: 
 
”ICA handlarna försöker bara härma de stora märkena, för att framstå som bättre. De får det 
att se så himla fint ut. Ta t e x Heinz vita bönor på burk de behöver inte locka och luras med 
en massa vita bönor på utsidan av burken, för där vet man ju ändå att man får kvalitet.” 
 
Camilla beskriver också hur hon upplever att butiken lanserar ICA:s kattmat medan hon får 
leta efter andra märken. Jönsson och Sundén (1999/3) benämner detta förfarande med att 
butikens egna varor placeras på Guldkusten medan LVM får ha sina varor i Sibirien. Gilbert 
(1999) tar upp just denna problematik kring att butikerna ofta använder sin kontroll över 
hyllplatserna till att strategiskt placera sina EVM på de bästa platserna och att detta många 
gånger kan upplevas negativt av konsumenterna, som då upplever precis som Camilla att 
deras valprocess i butiken försvåras. 
 
”ICA:s eget ställer de mitt framför en på kortsidan av gångarna där det inte går att missa.” 
 
Man brukar tala om en så kallad säkerhetszon i butiken och det är strax ovanför ögonhöjd och 
ner till knähöjd där alla konsumenter ser produkterna på hyllan (Underhill 2000). Camilla 
beskriver hur hon upplever detta: 
 
”I ögonhöjd så står ICA handlarnas ärtor och morötter bredvid varandra och ett eller två 
hyllplan längre ner så hittar man de andra produktmärkena som man letade efter.” 
 
”ICA:s krossade tomater fyller hela hyllan medan man hittar de andra varumärkena i en korg 
lite vid sidan av. Det gör mig upprörd när ICA vill skylta med sina egna varumärken för att 
sälja dem och gör det genom att putta undan de andra vid sidan av.” 
 
Camilla anser att vi skulle kunna klara oss utan butikens EVM: 
 
”Ja så var det ju förr och det gick ju bra.” 
 
Camilla uppfattar EVM som övervägande negativt. Här hävdar DelVecchio (2001; Omar 
1996) att det många gånger är konsumentens tidigare erfarenheter av upplevd varians i 
kvaliteten som påverkar konsumentens attityd till EVM. Samtidigt visar undersökningar på att 
om EVM får dåligt rykte så överförs detta lätt till hela kategorin (Paulsson & Ågren 1999) 
vilket skulle kunna förklara att Camillas negativa attityd till EVM generellt baseras på några 



 

63 

 
enstaka tillfällen då hon upplevt dålig kvalitet hos EVM. Camilla är bestämd i sin uppfattning 
när hon säger:  
 
”[…] ska EVM finnas så behöver de konkurrensen från LVM. […] för då måste de hitta på 
något som är riktigt bra och utveckla sina produkter. Jag har provat Euroshoppers kattsand 
och den är skitkass, tidningspapper är bättre än deras kattsand.” 
 
Om inte den produkt som Camilla söker finns på hyllan frågor hon i första hand personalen 
om den finns på lagret. Hon säger att hon i första hand väljer något etablerat LVM men finns 
inte det och hon måste ha produkten kan Camilla välja ett EVM. Om Camilla väljer att köpa 
ett EVM så är det många gånger utifrån att någon vän rekommenderat produkten. Camillas 
köpbeteende kan liknas vid det som Batra och Sinha (2000) benämner att göra sina inköp 
baserade på erfarenhet istället för att bara söka via produkt attribut, för att sträva efter att 
minimera risken vid valet av produkt. Camilla kan samtidigt som hon har en något negativ 
inställning till butikens EVM se att de kan ha betydelse som billigare varianter så att alla 
konsumenter typ pensionärer, barnfamiljer m fl. ska ha det lika bra och ha råd. Men Camilla 
påpekar att det är viktigt för henne att utvecklingen av butikens EVM inte får påverka 
valfriheten vilket kan påverka hennes lojalitet och få Camilla att byta butik. Kapferer (1997) 
tar upp hur konsumenten precis som Camilla kan uppleva ett minskat utbud av LVM som 
negativt för butikens image. Camilla önskar ett stort utbud av produkter: 
 
”Det måste finnas ett utbud, oavsett vad det är för produkt jag ska köpa så får det inte bara 
finnas ett märke att välja på.” 
 
När vi kommer in och pratar om att ha relationer till varumärken, så nämner Camilla flera 
LVM som hon säger har stor social mening för henne genom att om de finns där så betyder 
dessa säkra märken igenkännande och därmed trygghet (Fournier 1998; Fournier & Yao 
1997; Solomon 2002). Märkeslojalitet är ofta något som förknippas med lyxvaror (Melin 
2002) men Camilla säger att hon har flera märken som hon säger sig vara totalt hängiven, och 
samtliga är leverantörs varumärken: 
 
”Heinz ketchup, så ska ketchup smaka det är det rätta.. Jag är nog lite skadad, min pappa är 
kökschef i Belgien så jag har vuxit upp där och då åt vi Heinz. Det enda som skulle kunna få 
mig att sluta använda det är att det utgår från marknaden. Jag använder också samma kaffe 
som jag har vuxit upp med. Gevalia det har vi alltid haft hemma och jag kan inte leva utan 
Coca Cola. Där finns det finns bara inga alternativ!” 
 
Här blir det intressanta om det kan vara så att Camillas redan så starka märkeslojalitet till flera 
av de etablerade LVM påverkar hennes attityd till EVM. Att de flesta konsumenter trivs med 
att hålla fast vid det de redan gillar har konstaterats (Hoyer & MacInnis 2001). Solomon 
(2002) tar upp att konsumenters perception i samband med kategoriserandet av produkter där 
externa stimuli eller känslomässiga intryck tas in via ett otal kanaler men att det alltid är från 
”the eye of the beholder”. Enligt Solomon (2002) så påverkas konsumenter med starka 
relationsband knutna till produktmärket mindre av kontexten i butiken samtidigt som 
effekterna hos POP minskar. Detta kan knytas ihop med det tidigare resonemanget kring hur 
Camilla säger sig fatta i stort sett alla sina inköpsbeslut i butiken men samtidigt genom sin 
starka märkeslojalitet blir svår att genom butikskontexten att påverka till köp av EVM. 
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I butiken upplever Camilla att fördelningen mellan EVM och LVM vara: 
 
”Jag upplever att det är 60 procent av de egna och 40 procent av de övrigas, men så kan det 
väl ändå inte vara. Nej jag tror att det är ungefär hälften av varje.” 
 
Förpackningarna från de stora märkena är mer välarbetade. De har lagt ner mer pengar på att 
förpackningarna ska se bra ut tycker Camilla. Enligt Richardsson (et al 1996) så ökar värdet i 
de yttre signalernas betydelse när kännedom om produkterna saknas. EVM upplevs av 
Camilla att presenteras i billiga förpackningar och verkar därmed mindre påkostade vilket hon 
helt enkelt associerar till en lägre kvalitet. Kanske kunde EVM genom en aning mer luxuösa 
förpackningar övertala Camilla till köp. 
 
 

4.4.1 Means-end kedjan 
Camillas kedja för EVM visar på ett slutvärde som är mer rationellt än känslomässigt. Hon säger också att 
märket inte betyder något för henne vid val av toalettpapper.  
 

 
Kedjan för LVM däremot har ett emotionellt slutvärde där det är minnen från barndomen som får Camilla att 
välja Heinz ketchup.  
 

 
 
Denna skillnad i slutvärdet kan ha ett värde i sig eftersom Dholakia (2000) hävdar att under köp med låg 
involvering, vilket kan sägas innefatta toalettpapper, så utvärderar inte konsumenterna produktklasserna i samma 
utsträckning under i sin inköpsrunda. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför Camilla, som gärna väljer 
LVM valde ett EVM inom denna kategori där hennes involvering i produkten var låg. 
 
 

4.4.2 Figuren 
 
Egenskapen Camilla valde var smak.  
I sin mentala positionering av produkterna så placerar Camilla LVM (blå) i topp på 
egenskapsaxeln och ungefär mitt på prisaxeln. EVM:s (grön) kvalitets produkt positionerar 
Camilla ungefär mitt på egenskapsaxeln men något längre ut än LVM på prisaxeln dvs. 
psykologiskt positionerat med ett högre pris än LVM, med motiveringen att ibland tycker hon 
att EVM produkterna är något dyra i förhållande till smaken. EVM:s (röd) lågprisprodukt 
hamnar beroende på Camillas dåliga erfarenheter av dessa produkter nästan i botten på 
egenskapsaxeln och positioneras enligt Camillas uppfattning vara oerhört dyr i förhållande till 
vad hon upplever att hon får för pengarna. Camilla överför sina besvikelser från några få 
upplevelser till att gälla hela kategorin vilket är ofta förekommande enligt Paulsson och 
Ågren (1999). 
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Camilla beskriver nedan hur varför hon positionerar EVM:s lågpris som hon gör: 
 
”Den blir jättedyr därför att ibland får man kasta hälften av produkten för att den är oätlig 
eller inte går att använda och då känns det fruktansvärt dyrt!” 
 
 

 
 
 
 

4.4.3 Sammanfattning 

Camilla är märkeslojal inom kategorin LVM men har baserat på dåliga erfarenheter 
generaliserat och intagit en mer skeptisk attityd till kategorin EVM. I beslutsprocessen i 
butiken spelar tidigare erfarenheter en viktig roll (Hoyer & McInnis 2001). För Camilla har 
hennes märkeslojalitet och känslan av riskreducering och därigenom trygghet i valet av LVM 
(Batra & Sinha 2000) växt fram redan under barndomen. Som vuxen har Camilla haft några 
dåliga erfarenheter i samband med köp av EVM vilket hon överfört gälla alla EVM (Paulsson 
& Ågren 1999). Konsumentens perception är en process där produkter hela tiden väljs, 
sorteras och tolkas (Solomon 2002), men det sker alltid genom betraktarens ögon. Så Camilla 
ser det hon vill se i butiken. Hon upplever butikskontexten negativt och tycker att butiken 
missbrukar sin makt över butikshyllorna (Gilbert 1999). Det kan vara svårt att omvända 
Camilla, som också associerar EVM och det lägre priset med sämre kvalitet (DelVecchio 
2001). Samtidigt säger Camilla att om produkten hon avsåg köpa är slut att hon då kan välja 
en EVM. Analyserar man hur Camilla resonerar så verkar hennes attityd till EVM inte bara 
komma från den negativa smittoeffekten (Paulsson & Ågren 1999) utan hon saknar också 
tillräcklig positiv bekantskap med EVM. Detta gör konsumenten skeptisk (Richardsson et al 
1996). 
 
 

4.5 Konsumenten Annika B 
 
Annika är 50 år och bor i en lägenhet i Lund tillsammans med sin hund. Annika har en vuxen 
dotter som kommer hem och hälsar på ibland. Annika är utbildad optiker och driver ett eget 
företag. Annika handlar varje dag och ibland till och med flera gånger samma dag. Alla 
hennes inköpsbeslut fattas i butiken. Det kan hända att hon har med sig en minneslapp till 
affären om någon viktig produkt är slut hemma. Som konsument säger Annika sig aldrig titta 
på priset. ”Jag köper vad jag vill, oavsett pris. Klart att jag är prismedveten men jag vill ha 
kvalitet och en bra funktion på det jag köper.” Annika gör i stort sett alla sina inköp på ICA 
Malmborgs och vid enstaka tillfällen i butiken där hon bor, vilken är en Coop Konsum butik. 
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Figur 6. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 
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”Jag är ledsen jag tittar inte på priser. Men det har ju inte alltid varit så här, jag har ju varit 
fattig också och då köpte jag ju det billigaste eller hur?” 
 
Vi börjar med att prata om butikskontexten och hur Annika uppfattar den display hon utsätts 
för i butiken. Annika vill att butiken skall ha ett stort utbud av basvaror med riktigt, riktigt 
hög kvalitet. Här hävdar just Sherman (et al 1997; Bayley & Nancarrow 1998) hur kontexten i 
butiken kan utlösa ett beteende positivt eller negativt. Annika anser att det är mycket 
lurendrejeri med butikernas EVM och hur de placerar dem i butiken. Annikas intryck när hon 
kommer in i butiken är att butiken försöker med lockvaror. Dessa menar hon är: 
 
”Ja det är deras egna varumärken […] så klart (skrattar) och så kokosbollar, ja godis och 
egna varumärken skulle man kunna säga att det är.” 
 
Det var ju Coop som började med (EVM) Blåvitt och satte igång hela den här karusellen säger 
Annika. Och beskriver hur hon just nu upplever att displayeffekten från EVM är starkare på 
ICA än på Coop. Eller så är det därför att man vant sig på Coop eftersom de haft sina EVM 
längre, säger hon. Här är det relevant att fånga upp den billboardeffekt som Annika upplever 
från ICA:s standardiserade varumärke (Jönsson & Sundén 1999/3) baserat på den pågående 
utvecklingen av EVM inom ICA. 
 
”Coop har ju haft sina egna varor som Blåvitt länge. Nu känns det som att ICA tycker att de 
har kommit på nåt och då flåsar de Coop i nacken för att komma ifatt med sina varumärken. 
Det är kanske därför man känner displayen från ICA:s så starkt i butiken.” 
 
Annika känner till namnen på Coop:s EVM och räknar upp Signum, Änglamark och Blåvitt. 
Men hon säger att hon inte är riktigt säker på vad som är vad. Signum säger hon, att hon 
uppfattat: ”Ska vara lite av den bästa i kvalitet på något vis och Änglamark vet jag inte.” 
Annika berättar samtidigt att hon uteslutande utifrån priset köpte ett EVM till sin dotter, som 
hon ansåg inte behövde ett tvåhundrakronors schampo och blev så nöjd med produkten att 
Annika blivit lojal just till detta EVM. En av anledningarna till att prova produkter ur EVM 
sortimentet är, precis som för Annika, ofta avhängigt priset enligt Omar (1996).  
 
När butikskedjorna hävdar att EVM är till för att erbjuda konsumenterna ett lika bra alternativ 
som LVM men till ett lägre pris, så säger Annika: ”Nä men det tror jag inte på!” Påverkan 
från reklamen i butiken har inget större inflytande på Annika. Samtidigt vet hon att hon blir 
påverkad. Hon menar att det är mycket beroende på dag och på vilket humör hon är när hon 
handlar McGoldrick (2002) benämner detta ”Me-that-I-am”. Annika berättar hur hon går 
samma runda varje gång i den butik där hon är van att handla och så handlar hon allteftersom 
när hon går där i butiken. Precis så som Solomon (2002) beskriver hur konsumentens 
sinnestämning påverkar hur produkter värderas och inköpsbesluten tas så säger Annika, att 
hur hon påverkas i butiken kan bero mycket på hur hungrig hon är när hon handlar: 
 
”Om jag är hungrig när jag handlar och de då visar en skylt med något som ser jättegott ut 
så kan jag mycket väl välja att köp det.” 
 
Displayeffekten har större effekt på de konsumenter som inte har starka relationsband till 
produktmärket (Solomon 2002). Även om Annika säger att varumärken inte egentligen  
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betyder något för henne så gör de det ändå. I form av riskreducerare och kvalitetssäkrande 
(Batra & Sinha 2000) så kan Annika beskrivas som att ha starka relationsband knutna till hela 
kategorin LVM. Kapferer (1997) påpekar vikten av att butikerna måste komma ihåg att EVM 
är ett medel inte målet i sig självt. För Annikas del så upplever hon att EVM trycks upp i 
ansiktet på henne och att målet är att hon är till för att köpa EVM och inte EVM för henne 
som ett valfritt alternativ. Valen framför butikshyllan säger Annika att hon gör utifrån 
”allting” egentligen. Men vetskapen att om Annika betalar lite mer så får hon ”En bättre 
produkt med mindre skräp i” påverkar henne.  
 
Annika beskriver sig som väldigt visuell och tycker om det som är vackert, därför tror hon att 
hon säkert faller för hur förpackningen ser ut när hon står framför butikshyllan. All perception 
är selektiv enligt McBurney och Collins (1997) och de menar att det endast är ett fåtal 
signaler som utlöser beteendet. Annika har tidigare beskrivit hur hon kan avstå från köp, om 
hon inte hittar det hon söker, eller påverkas negativt om hon upplever att övriga varumärken 
står gömda bakom EVM. För att Annika och andra konsumenter ska hitta det de söker så 
måste marknadsförare hjälpa konsumenten i sin perception av yttre attribut i den alltmer 
föränderliga kontexten påpekade Zeithaml (1988) redan för ett antal år sedan.  
 
Annika kan ges etiketten ”den late konsumenten”, vilken Solomon (2002) beskriver just 
utifrån att när produkten de avsåg köpa är slut på hyllan så väljer de en annan istället. Den late 
konsumenten är inte motståndare till att byta märke om den nya produkten skulle visa sig vara 
godare. Detta är överensstämmande med att Annika säger, att varumärket inte har någon 
egentlig betydelse för henne, utan att det är kvaliteten på produkten som avgör. Annika är 
medveten om att det säkert ligger väldigt mycket psykologi bakom hur butiken presenterar 
sina varor:  
 
”Det ligger säkert väldigt mycket psykologi bakom det här. Det förstår man ju och just det att 
de har gjort varumärken som inte egentligen betyder någonting för att kunna tjäna mer 
pengar.” 
 
När vi kommer mer in på varumärkets betydelse för konsumenter, så påpekar Annika att hon 
är rätt anti varumärken. Varumärket på dagligvaror har ingen speciell betydelse socialt för 
Annika, men hon söker ändå uppnå riskreducering genom köp av LVM. Bengtsson (1999) 
hävdar att alla konsumenter behöver varumärken för att skapa en meningsfull konsumtion. 
När Annika provar något nytt märke eller ett EVM så är det vanligt att det är utifrån en mun 
till mun rekommendation från en god vän. Detta kan jämföras med det Batra och Sinha (2000) 
menar är att riskreducera genom upplevd erfarenhet vid köp av EVM. Annika tycker inte om 
när varumärken kommersialiserar sig för mycket. Det kan få henne att undvika just det 
varumärket. Om leverantörernas varumärken skall ersättas så måste det som kommer istället, 
hålla samma höga kvalitet som LVM enligt Annika.  
 
”Köper jag t e x Heinz tomatketchup så vet jag vad jag får.  
 
När vi vidare i samtalet kommer in på att EVM kan riskera att slå ut de mindre 
leverantörernas varumärken blir Annikas reaktion: 
”[…] jo jag vet men då blir jag heligt förbannad.” 
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Om det bara handlar om att ICA och Coop slåss för att få fler marknadsandelar genom att lura 
konsumenterna till att köpa deras varumärken och det enbart går att köpa dessa i deras butiker 
då är Annika rädd för att de också börjar styra priset. Hon är skeptisk till dagens 
marknadsföring av butikens EVM där varumärken trycks på folk: 
 
”Det är så himla lätt att lura folk. Jag tycker att det är en del av lurendrejeriet att bara 
därför att det står ICA och de skickar ut en pamflett varje månad, att nu är det våra varor och 
trycker i folk att ICA står bakom så därför är det säkert.” Annika fortsätter, ”att du har fyra 
stycken ketchup från Coop här, vilken känsla av kvalitetssäkring ger det? […] och alltså jag 
har inte tittat så noga på innehållsförteckningen där, men vad är det för skillnad”. 
 
Den procentuella fördelningen i butiken mellan artiklarna från EVM och LVM upplever 
Annika vara 50 procent av vardera på Coop Konsum. Annika går endast in på Coop Konsum 
för att köpa enstaka varor för där tycker hon att det blir för mycket av EVM. 
 
”På Konsum blir allting blåvitt för mig när jag kommer in i butiken.” 
 
På ICA upplever Annika att fördelningen i butiken är 20 procent artiklar av EVM och 80 
procent av LVM. Det är nytt för mig med ICA:s EVM och etablerat hos mig, att Coop 
Konsum har sina EVM. Det kan vara det som gör det. När jag berättar för Annika de faktiska 
siffrorna bakom EVM:s marknadsandelar reagera hon spontant: 
 
”Menar du att Coop inte har mer, för det ser ut som om det bara är såna.” 
 
När Annika beskriver EVM:s förpackningar tycker hon, att de är enklare och ger ett intryck 
av att vara mindre påkostade. Annika är kritisk mot att butikskedjorna trots allt i så pass stor 
utsträckning tillåts att låta sina varumärken ta efter framgångsrika LVM. Precis detta varnar 
Davies (1998) för kan vara det som händer. Konsumenten blir negativt inställd till 
butikskedjan som de bara upplever härmas. På frågan om Annika upplever att EVM plagierar 
svarar hon med ett skratt: 
 
”Ja det är klart dom gör precis som alla andra. Detta gäller inte enbart förpackningarna 
utan även innehållet. Ser jag att det står Blåvitt så väljer jag bort den för det blir så 
uppenbart att det är Blåvitt. Och samma sak med den ICA:s då tänker jag ja, näää […].” 
 
 

4.5.1 Means-end kedjan 
 
Varför Annika valde en produkt från EVM eller LVM sortimentet skilde sig inte åt i någon större utsträckning 
för de båda kedjorna. Slutvärdet i båda kedjorna visade att Annika söker produkter för att må bra både fysiskt 
och psykiskt. Så slutvärdet kan sägas vara i stort detsamma, emotionellt, för såväl EVM som för LVM. Detta 
överensstämmer med att Annika i figuren säger att för att hon ska köpa (existerar i hennes medvetande) ett EVM 
så måste det motsvara samma kvalitetskrav som hon har på LVM. Änglamark är i stort sett den enda EVM som 
hon köper men till den har hon blivit märkeslojal.  
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4.5.2 Figuren 
 
Den egenskap som Annika värderar högst är smakar gott.  
I Annikas medvetande positioneras LVM (blå) högt upp på egenskapsaxeln och hon upplever 
också att hon får betala ett relativt högt pris för att erhålla den kvaliteten. Däremot har EVM 
som kvalitetsprodukt och i ändå mindre utsträckning EVM:s lågprisprodukter inte lyckats 
med att mentalt positionera sig hos Annika. Annika säger att dagens EVM inte uppnår den 
kvaliteten på smak som hon vill ha. Därför existerar de inte i hennes medvetande som ett 
alternativ till köp. För att EVM skall uppnå en mental position hos Annika, så måste de visa 
att de kan uppfylla samma krav på kvalitet som Annika har på LVM. De kommer då att 
positioneras i Annikas medvetande som LVM gör hos Annika idag, Annika menar att detta är 
hennes krav på ett märke för att (det ska existera i hennes medvetande) hon överhuvudtaget 
skall vara intresserad att använda det. I Annikas medvetande så innehar inte EVM någon 
position i dagsläget. 
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Figur 7. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 



 

70 

 
 

4.5.3 Sammanfattning 
 
När Annika ser på EVM och LVM i förhållande till varandra så existerar den ena och den 
andra inte. I butikskontexten däremot så upplever Annika det som att EVM till och med 
existerar i större utsträckning än LVM. Hoyer och McInnis (2001) menar att konsumenten 
alltid kategoriserar varumärken för att göra det meningsfullt för sig själv, som för Annikas del 
innebär riskreducering (Batra & Sinha 2000) genom val av LVM. Förespråkare för teorin om 
konsumentens ”black-box” (Howard & Sheth 1967; Armstrong & Kotler 2003) hävdar att för 
att förstå varför konsumenten köper det hon köper så måste man förstå vad som försiggår inne 
i konsumentens huvud. Analyserar man Annikas inköpsbeteende så eftersträvar hon hela tiden 
kvalitetssäkring, och säger sig vara beroende av sinnesstämningen och situationskontexten när 
hon gör sina val i butiken. Annika uppfattar butikskontexten utifrån att ”(…) allting blir 
blåvitt i butiken” och ”(…) då flåsar de Coop i nacken (…) kanske därför man känner 
displayen från ICA:s så starkt i butiken” vilket säger sig självt inte är något positivt 
utgångsläge om EVM vill bli bekant med en konsument (Sherman et al 1997). Annika har ett 
inre motstånd till att låta sig styras genom påtryckningar i butiken, reklam och varumärken. 
Sherman (et al 1997) tar upp just fenomenet hur konsumenten precis som Annika påverkas 
positivt eller negativt beroende på hur butikskontexten uppfattas.  
 
 

4.6 Konsumenten Maria 
 
Maria är 35 år och sambo. De har en dotter som är tre år. Familjen bor i en villa i Annelöv 
och Maria arbetar som montris. Maria beskriver sig själv som konsument genom att poängtera 
att hon värdesätter svensk mat. Hon vill ha bra varor till ett bra pris. Maria uppmärksammar 
alltid veckans erbjudande i butiken och utnyttjar bonus samt rabattkuponger. I veckorna blir 
det husmanskost men till helgen kostar familjen på sig det där lilla extra. Maria handlar som 
regel en gång i veckan, förutom vissa färskvaror, och planerar sina inköp genom att alltid 
skriva en inköpslista. När Maria handlar spontant är det ofta något som lockar henne direkt i 
butiken. Maria kör inte mellan butiker för att leta lägsta priser utan hon handlar alla sina varor 
hos ICA MAXI. Eftersom Maria säger sig vilja ha bra priser, vilket för Maria betyder inte allt 
för höga priser, så är hon köpare av EVM, hon byter inte gärna butik för att finna lägsta 
priser. Detta är i överensstämmelse med köpare av EVM enligt McGoldrick (2002). Maria 
handlar från listan och säger sig ta det hon behöver. Här påpekar Underhill (2000) hur 
butikerna har en möjlighet att påverka Marias val genom att strategiskt placera sina produkter 
”i handen på Maria” Maria har inte direkt tänkt på utbudet och tror inte att hon påverkas av 
hur butiken placerar produkterna på hyllan men säger ändå: 
 
”Om jag t.ex. ska köpa bearnaise sås och där står flera paket på hyllan så finns där kanske 
Blå Band och ICA handlarnas då väljer jag ICA:s eftersom den är billigare Man kan undra 
om det är Blå Bands sås i paketet och om de samarbetar, därför att den smakar precis 
likadant. Butiken kör väl kanske mycket sitt eget, det kan jag mycket väl tänka mig.” 
 
Valet av EVM beror enligt Maria lite grann på vilken kategori det gäller. DelVecchio (2001) 
har aktualiserat detta fenomen att vissa konsumenter associerar EVM:s lägre pris med lägre  
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kvalitet och därmed större risk i vissa kategorier. För Maria stämmer detta väl. När det gäller 
produkter med en lägre involvering (för Marias del avser detta produkter man inte äter) så är 
hon nämligen i större utsträckning öppen för att prova EVM för att få ett lägre pris. Enligt 
Dholakia (2000) så är det vanligt att konsumenten inte utvärderar produkter som innehar en 
låg involvering i samma utsträckning eftersom den upplevda risken är mindre. Men Maria 
resonerar också kring att hon inte alltid håller med om att de billigare EVM är billigare:  
 
”Ibland kan det vara mindre på rullen eller så kan ett sköljmedel vara odrygt och då blir det 
ju dyrt för att man får använda mer. Jag provade ICA handlarnas blöjor och de sög inte alls 
lika bra som det märket jag brukar använda, Libero. Jag har också vid flera tillfällen provat 
dom billigare diskmedlen, men det var inte lönt så nu använder jag alltid YES. Min mamma 
hade alltid YES och Ariel så det använder jag också.” 
 
På frågan hur hon förhåller sig till LVM svarar hon: 
 
”Att dom finns kvar, att dom alltid har funnits där är ett bevis på kvalitet för mig.” 
 
Varumärkets betydelse för Maria gör att hon förväntar sig att välkända märken ska finnas i 
butiken. Annars säger Maria får hon ju köra någon annanstans, om jag inte vill byta märke. 
Detta kan Maria uppfatta som ett svaghetstecken hos butiken om de inte har de välkända 
märkena på hyllan i enlighet med vad Kapferer (1997) hävdar. Maria anser att LVM behövs 
(Batra & Sinha 2000), de skapar en trygghet i butiken genom igenkännandet av varumärkena 
och säkerställer utbudet:  
 
”Kommer man in i en butik där det bara finns en massa udda märken, då skulle jag bli lite 
misstänksam och börja kolla datummärkningar och innehålldeklaration.” 
 
Maria känner till ICA handlarnas och Skona, och hon tror att butiken har sina EVM för att 
knyta konsumenten till butikskedjan. På frågan om hur hon skulle reagera om man bytte ut 
LVM mot EVM, blir svaret: 
 
”Det vet jag inte, men jag kommer ihåg när mitt favorit schampo från Jane Hellens bara 
försvann från marknaden och plötsligt inte fanns längre, då blev jag jättebesviken. […]. 
Samtidigt är det ingen som vet hur man skulle reagera om det plötsligt en dag bara fanns 
EVM som alternativ. Det beror ju på vilken kvalitet det var på dom i så fall. Och om man nu 
väljer att fortsätta handla i butiken så får man ju ta det.” 
 
I butikskontexten upplever Maria som handlar på ICA, att det har blivit mycket mer av ICA:s 
egna varor under året (2003). I butiken upplever Maria det som om det är 40 procent EVM 
och 60 procent av LVM. Den upplevda procentuella fördelningen får representera den 
billboardeffekt som skapas i butikskontexten utav ICA handlarnas standardiserade EVM 
förpackningar (Jönsson & Sundén 1999/3) Men Maria säger samtidigt att hon tror att det inte 
kan vara så mycket av ICA:s eget, för leverantörerna måste ändå vara flera. Så Maria tänker 
sig nog att och EVM är 30 procent och LVM artiklarna är 70 procent.  
 
När vi går vidare och pratar om förpackningarna så blir det intressant att Maria säger, att 
blickarna lättare dras till LVM:s trevliga förpackningar. Eftersom hon precis har beskrivit den 
starka displayeffekt butikens EVM har på henne.  
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Inom den kognitiva psykologin talar man om begreppet perception. Där perceptionen beskrivs 
vara selektiv, vilket enligt McBurney och Collins (1977) innebär att oavsett vilka signaler 
Maria utsätts för så är det endast ett fåtal som kan sägas utlösa ett beslut. Förpackningen hos 
EVM och LVM skiljer sig menar Maria genom att:  
 
”Leverantörerna har ju gladare förpackningar och ICA kör med sin standard. Ställer man två 
förpackningar bredvid varandra så dras ju automatiskt blicken till den trevligaste 
förpackningen. Det behöver ju inte betyda att man köper just den, men det är den man ser 
först. ” 
 
Hoyer och MacInnis (2001) menar att i butikskontexten där konsumenter hela tiden tvingas 
välja mellan olika varumärken, så spelar tidigare erfarenheter en avgörande roll. För Maria 
som konsument kan detta sägas innebära att även om hon uppmärksammar displayeffekten 
från EVM, så måste kontexten tolkas så att den upplevs meningsfull för Maria. Här menar 
Hoyer och MacInnis (2001) att konsumenten, precis som Maria kategoriserar och utvärderar 
olika produkter och varumärken innan köp. 
 
 

4.6.1 Means-end kedjan 
 
Slutvärdet för EVM är rationellt och i stort sett detsamma för Maria som anledningen till köp, billigt och 
praktiskt (McGoldrick 2002). 
 

 
 
Slutvärdet för LVM är att pappret genom sin vackra dekor påverkar Marias sinnestämning så att hon känner sig 
glad, det emotionella slutvärdet i den glädje pappret ger Maria är det värde som Maria är villig att betala ett 
högre pris för att uppnå (de Chernatony et al 2000). 
 

 
 
 

4.6.2 Figuren 
 
Egenskapen som Maria värderar högst är produktens funktionella kvalitet. 
Marias mentala position för LVM (blå) är högt upp på egenskapsaxeln. Men hon tycker 
samtidigt att den har ett relativt högt pris i förhållande till EVM:s prissättning. Men hennes 
kommentar är att även om LVM är något dyrare så är den också något drygare. Marias 
position för EVM (grön) är att hon upplever priset vara det samma som för LVM. 
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Hon vet att EVM visserligen är billigare men genom att den inte är lika dryg så anser Maria 
att hon får använda mer av EVM:s produkt för att få samma funktionella kvalitet som hos 
LVM. Marias motivering till EVM:s (grön) mentala position är därför att EVM är av sämre 
kvalitet än LVM och hamnar längre ner på egenskapsaxeln. Detta gör att Maria som 
konsument och hennes upplevda värde för pengarna gör att de positioneras i Marias 
medvetande som att kosta lika mycket. EVM:s lågprisprodukt (röd) säger sig Maria inte ha 
någon större uppfattning om. Den är så billig att hon upplever att hon får mycket för 
pengarna. Marias mentala position för EVM (lågpris) är längst ner i det vänstra hörnet med ett 
lågt pris och låga egenskaper. Genom det låga priset anser Maria den upplevda risken som låg 
(Batra & Sinha 2000) vid köp av dessa EVM. Detta gör att Maria inte utvärderar 
produktklassen under sin inköpsrunda och därigenom inte heller har någon direkt involvering 
vid köp av dessa produkter (Dholakia 2000). Marias kommentar får illustrera hennes 
bristande involvering för denna kategori:  
 
”Den har säkert varit bra för jag fick inte höra några klagomål.” 
 

 
 
 

4.6.3 Sammanfattning 

I analysen av hur Maria som konsument upplever butikskontexten, så är det butikens utbud av 
basvaror till ett bra pris som är det mest betydelsefulla för Maria. Maria är inte intresserad av 
att byta butik för att finna lägsta priser vilket också överensstämmer med att hon är positiv till 
köp av EVM (McGoldrick 2002). Samtidigt som Maria upplever butikens displayeffekt från 
EVM väldigt starkt (Jönsson & Sundén 1999/3) så säger hon att hon köper det hon vill ha och 
hon väljer då utifrån märkesigenkänning (Melin 2002) eller pris. Hon ifrågasätter ibland 
innehållet i EVM produkterna eftersom hon i vissa fall inte kan smaka någon skillnad. Detta 
får Maria att ur ett konsumentperspektiv aktualisera frågan om producentföretagen kanske är 
legotillverkare åt butikskedjorna (KKV 2002:6). Dessa misstankar gör henne i sin tur skeptisk 
till värdet av EVM och stärker hennes uppfattning om att EVM är till för butiken och inte 
konsumenten. Detta ifrågasättande från konsumenten kan upplevas försvåra konsumentens 
valprocess i butiken enligt Gilbert (1999). 
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Figur 8. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 



 

74 

 

4.7 Konsumenten Göran 
 
Göran är 46 år, sambo och har tre barn i skolåldern. Han bor i en lägenhet i centrala Lund och 
arbetar som inköpskonsult. Göran beskriver sig som en blandad konsument. Han säger att han 
är både spara (veckan) och slösa (helgen). Detta beskriver han som att han på ett strukturerat 
sätt köper basvaror under veckan och gör impulsinköp till helgen. Göran och hans sambo gör 
sina inköp flera gånger under veckan, och inköpen till familjen kan sägas vara lika fördelade 
mellan dem båda. Göran bestämmer delvis i förväg vad han ska handla, men det är sällan han 
skriver inköpslista. Göran säger att han: ”Jag har basvarorna i ryggmärgen, kanhända att jag 
handlar på impuls väl i butiken.” De butiker Göran handlar i är oftast Coop butiker men även 
ICA och NETTO. 
 
”Jag är en konsument som är väldigt köptrogen till dom produkter jag har fattat tycke för.” 
 
Butikskontexten är inget Göran lägger märke till säger han. Det värsta han vet är, att lägga tid 
på att gå runt och leta. Beträffande påverkan från reklam i butiken så försöker Göran 
nonchalera detta. Men han är medveten om att han är påverkbar vid de tillfällen han letar efter 
något nytt, ibland kan man ju inte undvika reklamen säger han. Här är det således situationens 
grad av involvering som avgör om Göran skall påverkas av butikens display och POP 
(Dholakia 2000). Utbudet i butiken förväntar sig Göran skall vara de varumärken han kom dit 
för att handla. Ibland anser han att vissa butiker har ett för litet utbud och kan då uppleva att 
han saknar det som han verkligen vill ha! Här kan Görans uppfattning om butikens image 
påverkas negativt. Detta kan uppstå genom att butiken har ett för utarmat sortiment i 
konsumentens ögon, enligt Kapferer (1997). Ett problem för EVM i skapandet av en lojalitet 
hos Göran är att de är direkt knutna till butikskedjan. Denna knutenhet till butikskedjan menar 
Göran är en svaghet hos EVM. Göran säger att han hellre köper märkesvaror, med vilket han 
avser LVM. Om produkten, Göran ska ha inte finns på hyllan så kan det hända att han istället 
väljer en annan i egenskap av den lata konsumenten han då är (Solomon 2002). I vissa fall 
kan detta även vara ett EVM. När det gäller EVM:s och LVM:s inbördes placering på 
hyllorna så säger Göran att han inte har lagt märke till dessa, men han säger samtidigt att:  
 
”Det är klart att man påverkas. Står varumärkena i ögonhöjd så ser man ju dom.” 
 
Göran beskriver sig som prismedveten i vissa fall när det gäller basvaror medan han i andra 
fall anser att ”Priset inte har någon betydelse”. Han säger att i den mån han har möjlighet så 
väljer han att handla basvaror i butiker med generellt lägre priser, om han vet att de har de 
märken han söker. När det gäller extrapriser på de varumärken Göran brukar köpa och som 
finns i de butiker där han brukar handla köper han gärna dessa. Han försöker undvika att köpa 
EVM även om de håller ett lägre pris. På frågan om det är det priset som får Göran att prova 
att köpa ett av butikens EVM blir svaret: 
 
”Nej, troligtvis, ja, jo det kan vara men, det kan också vara att produkten jag skulle köpa är 
slut.” 
 
Däremot när det gäller rabattkuponger och andra reklamerbjudande så anser Göran detta vara 
förargelseväckande beteende. Det är mycket irriterande att butikerna prackar på honom 
kuponger som han ska använda bara för att få ett lägre pris. Göran anser, att kuponger och 
EVM är till för dem som måste ”spara pengar när de handlar”.  
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Kapferer (1997) talar här om reflektion dvs. bilden av användaren som är konsumentens yttre 
spegel. Göran vill inte bli sedd som en ”spara konsument”, vilket blir extra intressant genom 
att han ju själv sagt att han till viss del är det. Här tar Englis och Solomon (1988) upp den 
undvikande konsumtionen, vilket innebär att konsumenten undviker köp av vissa produkter 
för att undvika att identifieras med en viss grupp människor. 
 
”Jag tar gärna erbjudande genom medlemskorten, men jag vill inte träda fram som en 
prisjagande kuponganvändare som sitter hemma och klipper ut kuponger.”  
 
Göran upplever det inte som att han har någon direkt känslomässig koppling till vissa märken 
utan ser det istället som att han har vant sig vid vissa märken och dessa köper han. Tryggheten 
det innebär för Göran att ha de varumärken han känner igen och är knuten till skapar en 
mening för honom i livet (Fournier & Yao 1997; Fournier 1998). Göran köper fortfarande ett 
LVM som han ”tog med sig” när han flyttade hemifrån. Ett varumärke som Göran anser som 
ett av sina måsten av varumärke är en juice från en etablerad leverantör. Detta kan sägas 
spegla hans självbild (Kapferer 1997). Solomon (et al 1999) uttrycker det som att 
konsumenten väljer det varumärke som har den image som stämmer överens med egna 
värderingar och idéer. Görans egen kommentar till varför han är lojal mot just detta märke är: 
 
”Sämre juice än så vill jag inte dricka.” 
 
Men Göran menar, att ibland är man ju nyfiken på annat och vill testa för at få nya influenser. 
Denna stundens ingivelse under sin inköpsrunda benämner McGoldrick (2002) ”Me-that-I-
am”. För Göran är det viktigt att produkterna faller honom i smaken för att han ska köpa dem 
framöver: 
 
”Jag kan mycket väl prova det där annorlunda. (Vad är annorlunda, undrar jag?) Jo om jag 
nu hittar den här affärens egen produkt så […] testar jag den kanske någon gång och faller 
den då mig i smaken så kanske jag fortsätter att använda den, i annat fall så undviker jag den 
i framtiden och fortsätter undvika den. Kommer jag på att en produkt är bättre än mina 
referensramar så kan jag mycket väl fortsätta köpa den, det handlar om att jag måste fastna 
för produkten. Men jag har provat att köpa andra än Kelloggs frukostflingor, men där jag 
blivit grymt besviken” 
 
Göran beskriver genom ovanstående citat hur LVM för honom står för kontinuitet och 
kvalitet. Det som får Göran att välja att köpa LVM är: ”Att jag minns att det smakade gott.” 
 
På frågan om LVM skulle gå att ersätta svarar Göran: 
 
”Det kan man säkert, men man måste göra det noggrant. Och ersätta dom med något annat 
som man känner att man kan lita på. Jag vill inte ha sekunda produkter (Vad menar du med 
sekunda produkter?) Som är och smakar väsentligt mycket sämre. (Varifrån anser du att de 
sekunda produkterna skulle komma?) Från uppstickareföretag som vill in på marknaden. 
Ibland lyckas dessa uppstickarföretag men ibland blir det en total flopp. Det gäller för 
butikens egna varumärken att de håller hög kvalitet och framförallt att det går att köpa dem i 
framtiden också.” 
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Om Göran kommer in i en butik där de etablerade varumärkena inte finns på hyllorna så 
reagerar han (Kapferer 1997): 
 
” En butik som bara har egna varumärken, hade jag varit lite skeptisk mot tills jag hittat 
några alternativ. I en butik där jag inte vet vad det är för något på hyllorna hade jag inte köpt 
en hel varukorg.” 
 
Göran anser att varumärket utgör en möjlig garant, riskreducerare för vad det är man får om 
man köper det (Batra & Sinha 2000). När vi kommer in på EVM och kännedom om olika 
EVM är Görans kommentarer: 
 
”Jag måste säga att jag inte har lagt märke till så mycket. På Coop har jag sett dom här 
Blåvitt och sånt och dom försöker jag undvika, för det betraktar jag som sämre produkter. 
Signum finns det som är ett annat märke och Änglamark (Har du sett att Coop lanserat ett 
nytt märke?). Nej jag kommer inte på det i alla fall. ICA har ICA handlarnas.” 
 
Göran säger sig köpa EVM, men säger att det inte är så ofta. Den främsta anledningen till köp 
av EVM anger han vara: 
 
”För att det inte finns något bättre.(Vad menar du med att det inte finns bättre?) För att 
det märket jag brukar köpa var slut. (Ett LVM?) Ja. Däremot händer det att ICA handlarnas 
kan vara hyfsat bra i vissa lägen tror jag. Men jag förmodar att motsvarande produkter finns 
redan och att de bara härmar efter med sina varumärken. De försöker genom detta 
konkurrera ut märkena som finns redan. ” 
 
Göran anser att butikskedjorna tar fram sina som han upplever det plagierande EVM för att 
kunna erbjuda konsumenterna dessa till ett lägre pris. Samtidigt anser han att EVM är i första 
hand för butikskedjans egen del och för att tjäna mer pengar. Detta kan påverka butikens 
image negativt enligt Davies (1998). Göran sammanfattar att han egentligen inte tycker att 
EVM tillför så mycket även om han tror att vissa av produkterna är likvärdiga och håller ett 
lite lägre pris. Göran uttrycker det:  
 
”Det blir ju upp till mig som konsumenten att bedöma vad som är likvärdigt för mig om det 
emotionellt känns rätt att köpa det där billighetsmärket som jag då kallar det för, istället för 
att köpa märket som har högre status.” 
 
(Upplever du att utbudet i butiken har ökat för dig som konsument genom de egna 
varumärkena?) ”Nej. (Varför?) Ja ibland så har dom färre produkter, upplever jag det som. 
Jag upplever det som att valfriheten i utbudet har minskat (Utveckla det?) […] ja dom 
exponerar sina varumärken först sen har dom ett alternativ till det.” 
 
Görans upplevelse av den procentuella fördelningen mellan EVM och LVM artiklar i butiken 
är att det är 5 till 10 procent av EVM och resterande 90 till 95 procent utgörs av LVM. Denna 
upplevelse av butikskontexten stärker det Göran säger, att han inte direkt påverkas av display 
i butiken. Han ser helt enkelt det han vill se ”the eyes of the beholder” (Solomon 2002) och 
eftersom han till övervägande del köper LVM så är det dessa han söker och ser. Solomon 
(2002) talar här också om en nostalgi i igenkännandet av produkterna, vilket passar in på hur 
Göran agerar som konsument. 
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Den betydelse som förpackningen har för Göran är igenkännande av varumärket. Här kan 
Göran beskrivas göra sina inköp utifrån sitt ”Brand Potential of Evoked set” vilket enligt 
Hoyer och MacInnis (2001; Howard & Seth 1967; Solomon 2002) består av en lagring av 
varumärken och produkter i konsumentens interna minne. Det som Göran upplever då kan 
påverka honom negativt är om det finns förpackningar som är förbryllande lik någon annan. 
Göran upplever då att det finns en risk för att ta fel produkt från hyllan. Forskning har tidigare 
gjorts utan att kunna påvisa detta samband som Göran här tar upp (Burt 2000). Medan Gilbert 
(1999) poängterar just det negativa faktum som uppstår om inte konsumenten upplever sin 
valprocess i butiken enkel beroende på att förpackningarna försöker vinna på att efterlikna 
varandra. Göran uttrycker det: 
 
”Är man inte stressad när man är i affären så ser man ju skillnad på dem. Men jag tycker det 
är efterapningar efter samma måttstock. Jag tror att de försöker härmas för att de vill att folk 
ska känna igen sig?” 
 
När det gäller smittoeffekten positiv som negativ så menar Göran, att han ser alla varumärken 
som självständiga LVM såväl som EVM. Men det kan mycket väl vara så tillägger han, att 
om han har godkänt ett märke så höjs statusen för det varumärket generellt. Här finns det 
alltså möjligheter för såväl LVM som EVM att uppnå en positiv överspillning (Hoch 1996). 
 
 

4.7.1 Means-end kedjan 
 
Den skillnad man kan se mellan Görans kedjor ligger i slutvärdet. Slutvärdet för EVM knyter an till varför köp 
(rationellt) dvs. en nyttofunktion i samband med köpet.  
 
 

 
Medan slutvärdet för LVM är i större utsträckning emotionellt genom tillfredställelse i samband med 
konsumtion, vilket är det Göran gärna betalar mer för (deChernatony 1996). 
 

 
 
 

4.7.2 Figuren 
 
Egenskapen som Göran placerade på y-axeln var smak. 
När Göran gör sin mentala positionering av varumärken i figuren så ligger LVM (blå) klart i 
topp och Göran anser inte priset vara så högt eftersom han tycker att de ger honom ett värde 
för pengarna. EVM (röd) lågprisprodukt positionerar han nere i det vänstra hörnet både vad 
det gäller egenskap och pris.  
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Däremot EVM (grön) kvalitetsmärke har Göran ett kluvet förhållande till, då han säger att 
vissa av produkterna som han smakat smakar bra trots EVM. Så i sin mentala positionering av 
dessa EVM gör han en streckad linje upp till LVM:s kvalitet och menar att dessa EVM 
hamnar där. Han vill även påpeka att inte alla LVM håller lika hög kvalitet. Här är den 
psykologiska positioneringen i högsta grad relevant eftersom EVM (kvalitet) och LVM kan 
sägas cirkla runt varandra i Görans medvetande beroende hans upplevelse av enskilda 
produkters kvalitet där EVM något lägre pris kan upplevas som en stark konkurrensfördel 
medan LVM har sin image genom en hög grad av märkesmedvetenhet och igenkänning 
(Melin 1999). Märket fungerar precis som för Göran som ett enkelt surrogat för smak och 
kvalitet (Ho & Chan 1995). 
 

 
 
 

4.7.3 Sammanfattning 
 
Precis som Göran själv beskriver sig framkom det i analysen att han som konsument är både 
spara och slösa. Men samtidigt stämmer inte Görans självbild och reflektion (Kapferer 1997) 
överens med att spara, så han kämpar emot användandet av lågprismärken och EVM genom 
den som Englis och Solomon (1988) kallar undvikande konsumtionen. Därför kan man se hur 
de kvalitetssäkrade LVM (Batra & Sinha 2000) skapar en mening i Görans liv (Fournier 
1998) genom att skapa en kontinuitet. Även emotionellt som han själv uttrycker det genom att 
inneha en högre status. Här handlar det nog mycket om Görans egen image som användare av 
igenkända och etablerade LVM som han har testat och accepterat. McGoldrick (2002). När 
det handlar om EVM så anser Göran att det är en svaghet att de inte finns i alla butiker. Han 
anser även att EVM inte bara ska utge sig för att vara likvärdiga utan att de verkligen måste 
visa att de står för kvalitet och kontinuitet, så att man som konsument ska kunna lita på att de 
också kommer att finnas kvar framöver. När det gäller den procentuella fördelningen av 
artiklar i butiken så upplever Göran att det är färre EVM artiklar än det är marknadsandelar. 
Detta skulle kunna visa att Göran är en LVM sökare. Dessa anser Parker och Kim (1997) 
måste identifieras bättre för en förståelse av vad som är de bakomliggande faktorer till köp av 
LVM respektive EVM. Samtidigt är Göran också en aning negativ och anser att EVM 
minskar utbudet i butiken eftersom han tycker att EVM exponeras framför LVM. Kanske 
även Göran påverkas av EVM:s placering på hyllorna i större utsträckning än han är 
medveten om eftersom han sa sig se varorna i ögonhöjd bättre. Och butiken har ju väl 
medveten om detta, goda möjligheter att placera sina EVM just där i ögonhöjd, enligt 
Underhill (2000; Jönsson & Sundén 1999/3; Gilbert 1999). 

Det upplevda priset 

Den 
egenskap 
som Göran 
värderar 
högst 

EVM 
EVM 
 
 
EVM 

EVM 
EVM 

LVM 
LVM 
LVM 

Figur 9. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 
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4.8 Konsumenten Ronny 
 
Ronny är 41 år. Han är särbo, helgpappa och bor i Kävlinge. Ronny arbetar som tekniker. När 
han beskriver sig som konsument så säger han att han köper det han vill ha. Ronny säger sig 
köpa uteslutande LVM. EVM är inget han tycker om eller upplever sig behöva. Ronny 
handlar på Coop Konsum ibland AGs och beskriver sig som mycket omedveten om vad saker 
kostar. Han gör alltid sina inköp på impuls. Ronny gör sina inköp av dagligvaror 2-3 gånger i 
veckan.  
 
Butikskontexten upplever Ronny är svår att greppa. Han tycker att det är svårt att se skogen 
för alla träd i butiken. Han menar att det är negativt att det finns så många skyltar och 
reklamerbjudande att det ibland är svårt att hitta produkterna. Ronny som är en trogen köpare 
av LVM vill att butiken har ett stort utbud för han vill att de märken han ämnar köpa ska 
finnas där, vilket är just ett kännetecken för ett starkt LVM (KKV 2002:6). Annars säger han 
att han hellre avstår från köp eller kör till en annan butik. Det sistnämnda vill Ronny helst 
undvika, därför handlar han helst i butiker med ett stort sortiment. Ronny tror inte att han 
påverkas i någon större utsträckning av hur EVM och LVM placeras i butikerna. Ronny är 
negativ till butikens rabatterbjudande eftersom han upplever att dessa erbjudande oftast riktar 
sig till storhushållen. En intressant aspekt att ta upp när det gäller Ronnys uppfattning om 
butikskontexten som han upplever allt för vildvuxen, är Johnsons (1999) resonemang. Såväl 
återförsäljarna som leverantörerna måste förstå konsumentens perception av den displayeffekt 
de utsätts för i butiken, annars blir verktygen inom CM oavsett hur fina de är obrukbara, 
enligt Johnsson (1999). Detta kan sägas vara det som har hänt när det gäller framgångarna i 
att nå konsumenten Ronny. Han säger sig inte vara en priskänslig konsument och han är inte 
heller prismedveten eftersom han till största delen gör inköp till ett ensamhushåll. Om Ronny 
någon gång vill hålla inköpsbudgeten nere, så köper han hellre en prisnedsatt LVM (Batra & 
Sinha 2000) än han köper en EVM därför att: 
 
”Jag har förstått att de varorna ska vara billigare och jag anser att man får vad man betalar 
för.” 
 
När det gäller varumärken så räknar Ronny snabbt upp tre LVM som han är lojal till och som 
han alltid köper. Från barndomen har han med sig några varumärken och han anser att det 
bara måste vara dessa. Här handlar det för Ronny om att komma ihåg barndomens trygghet. 
Genom de igenkända märkena associerar han positivt bakåt till det som var bra (Fournier 
1998).  
 
”Ögonkakao är jag uppfödd på, så den måste jag bara ha hemma. Kavli mjukost hade vi 
också hemma så den använde jag i många år efter att jag flyttat hemifrån.” 
 
I uttrycket ”är jag uppfödd på” skapas hos Ronny sannolikt en nostalgi i igenkännandet av 
märket (Fournier 1998). Ronny säger sig uteslutande köpa och använda LVM. Inne i 
diskussionen så öppnar han dörren till både kylskåp och frys och tillsammans söker vi igenom 
innehållet. Det som Ronny sagt visar sig stämmer. För mycket riktigt så förekommer det inte 
någon EVM produkt hemma hos Ronny. Här måste man reflektera över om det är Ronnys 
bristande bekantskap med EVM som ligger bakom hans attityd, eller om det är enligt Ronny 
EVM:s ofördelaktiga yttre som gör att han inte litar på innehållet (Dick et al 1996). 
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Enligt Richardsson (et al 1996) är det bekantskapen med EVM som måste öka för att 
konsumenten skall välja EVM. Ronnys egen kommentar är: 
 
”Nej jag är nog rätt trogen. (Vad menar du med trogen?) Jag köper dom märkena jag 
tycker är bra. Jag går sällan på lågprisen. Jag vill ha de inarbetade leverantörernas märke, 
som t.ex. Santa Maria när det gäller kryddor. Det märket är inarbetat, så då vågar man prova 
det varumärket på grillolja också. Men jag hade inte köpt Signums grillolja, om jag ville 
prova något nytt, om inte grannen hade provat den först.” 
 
För Ronny står LVM för mycket smak för pengarna samtidigt som de skapar en mening i hans 
liv (Fournier & Yao 1997; Fournier 1998). De skulle inte gå att ersätta leverantörernas 
märken enligt Ronny: 
 
”Butiken måste förstå att varumärkena är mycket mer värdefulla än de tror. De ska inte bara 
hitta på nya. Om alla hade varit som jag hade det ju varit helt omöjligt. Jag tror de lurar sig 
själva om de tror att vi kommer att acceptera att de märken vi vant oss vid försvinner från 
marknaden.” 
 
I diskussionen om EVM räknar Ronny upp Signum och Blåvitt som de han känner till men 
erkänner att han faktiskt en gång har köpt och provat det nya lågprismärket Coop x-tra:  
 
”Det låg på rätt plats en gång när jag behövde melittapapper och det är något jag tycker man 
kan köpa billigt för där spelar inte kvaliteten så stor roll. Där kan jag testa något annat, där 
är det inte så noga.” 
 
I ovanstående citat utrycker Ronny att Coop x-tra låg på rätt plats. Detta kan överföras till att 
butiken strategiskt placerat sina EVM vid Guldkusten (Jönsson & Sundén 1999/3). Effekten 
av EVM:s strategiska placering av sina produkter blir extra intressant när konsumenten som i 
Ronnys fall uteslutande köper LVM. Ronny beskriver hur han kryssar genom butiken för att 
komma till mjölken längst bak, och då låg Coop x-tra på rätt plats. Rusell och Petersen (2000) 
belyser just betydelsen av att förstå konsumentens ”store traffic patterns” för att få reda på 
varför de varor som ligger i konsumentens varukorg ligger där. Här var det uppenbarligen 
butikskontexten som fick en trogen köpare av LVM att köpa en EVM. Johnson och 
Pinnington (1998) tar upp betydelsen av att såväl konsumenten som CM vinner på en tankfull 
display i butikskontexten. Samtidigt påpekar Ronny att han är medveten om att om han hade 
haft fem barn så hade det ju gått åt så mycket toalettpapper att han kanske hade köpt det 
billigare EVM. Ronnys attityd till EVM kan sägas vara att han ser dessa som 
nödvändighetsvaror för den grupp konsumenter som behöver dagligvaror till ett lägre pris 
medan han själv anser sig ha råd med de dyrare och lyxigare LVM. Detta överensstämmer 
med vad Cotterils och Putsis (2000) kommit fram till i sin studie om hur konsumenter såg på 
EVM respektive LVM.  
 
”Coop x-tra är till för barnfamiljer kan jag tänka mig när det går åt mycket av allting. Då 
handlar man toalettpapper av märket Blåvitt, det gjorde min morsa. (Så då kan du ändå se 
något positivt med EVM?) Inte för mig.” 
 
EVM är trista, åtminstone Konsums är Ronnys uppfattning. Han anser samtidigt att EVM 
främst är till för butikens skull, för att butiken ska tjäna pengar och för att folk ska vara 
tvungna att gå till just den butikskedjan om de vill köpa just den EVM.  
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Ronny fortsätter resonemanget om att på ett sätt kan de etablerade varumärkena vinna på att i 
viss mån vara legotillverkare till de billigare EVM. För om EVM nu behövs på marknaden för 
dem som har ont om pengar så slipper ju LVM smutsa ner sitt etablerade varumärke med 
produkter av sämre kvalitet och till ett lägre pris. Utan producenterna av LVM kan istället 
sälja en del av sin överkapacitet till butikernas produkter. Så blir det bra för båda parter. 
 
”Det är ju det mycket av EVM är. Eller var tror folk att Signums fabrik ligger? För Heinz blir 
det ju också bra, för då slipper de gå ut och säga att de ska tillverka en billig ketchup, för då 
skulle ju folk förstå att det var bara hälften så många tomater och mer vatten i den för att den 
skulle kunna säljas billigare och då vill ju ingen köpa den.” 
 
Displayeffekten från artiklarna i butiken uppskattar Ronny vara, att 30 procent av 
hyllplatserna är fyllda med artiklar från butikens EVM och resten är LVM (70 procent). 
Signum menar Ronny många tror är ett LVM. Signum och Änglamark är ju heller inte så 
mycket billigare än LVM. Det står ju inte alltid på förpackningen vem som är tillverkare och 
det reagerar Ronny negativt på. EVM förpackningarna tycker Ronny ser tråkiga ut. 
Förpackningarna påverkar självklart tron på innehållet, enligt Ronny. Men Ronny beskriver 
också hur han tycker att den tråkiga förpackningen i viss mån är lurendrejeri. Konsumenterna 
ska genom den tråkiga designen tro att det är en billig produkt. Men tittar man sen på 
prislappen så kanske den inte är så mycket billigare. I detta resonemang kan man skönja hur 
Ronny genom sin besvikelse över EVM misskrediterar hela konceptet med butikens EVM 
(Davies 1998). 
 
”Vissa EVM förpackningar är så tråkiga så även om jag hade fått produkterna så hade jag 
inte velat ha dem. Leverantörernas förpackningar är mycket bättre. Det får man kanske 
betala för men jag bestämmer ju själv vilket jag väljer.” 
 
 

4.8.1 Means-end kedjan 
 
Det slutvärde som framkom i respektive kedja stämmer väl överens med Ronnys attityd till LVM:s kvalitativa 
egenskaper och den något svalare attityden han har till EVM vilken är att den fungerar. 
 
 

 
 
Också Ronny upplever ett mer rationellt slutvärde vid köp av EVM det fungerar medan för LVM så uppnår 
Ronny ett känslomässigt värde i form av njutning det smakar gott (de Chernatony et al 2000). 
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4.8.2 Figuren 
 
Egenskapen som Ronny värderar högst är kvalitet i egenskap av förtroende genom att 
produkterna hålla vad de lovar, riskreducering (Batra & Sinha 2000). EVM säger Ronny att 
han skulle prova endast utifrån mun till mun rekommendation, vilket stämmer väl med att 
minska risken genom ”experience benefits” enligt Batra och Sinha (2000). LVM (blå) står för 
att som Ronny uttrycker det: ”Jag vet vad jag får för pengarna.” Utifrån sitt förtroende för 
LVM så positioneras LVM i Ronnys medvetande högt upp på egenskapsaxeln och långt ut till 
höger på x-axeln dvs. högt pris. I sin positionering av butikens EVM så är den enda åtskillnad 
Ronny gör i sin mentala positionering mellan ett lågpris EVM (röd) och ett EVM (grön) som 
är avsett hålla en högre kvalitet, att det senare har ett högre pris. Men båda kategorierna från 
EVM hamnar nästan i botten på egenskapsaxeln i Ronnys mentala positionering av vad 
märkena står för i hans medvetande i förhållande till LVM. 
 

 
 
 
 

4.8.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så leder analysen av hur Ronny ser på EVM och LVM i förhållande till 
varandra fram till det som Pellegrini (1996) vill uppmärksamma på. Nämligen vikten av att 
förstå vilka olika värden det är som tillskrivs ett märke i konsumentens perception för att 
förstå deras roll i butikskontexten. Pellegrini (1996) tar även upp märkets symboliska 
associationer, vilka framgår vara oerhört relevanta för Ronny som konsument. I sin 
inköpsprocess så ser Ronny på LVM som att vara lyxvaror genom mer smak för pengarna och 
EVM vara de nödvändighetsvaror som barnfamiljer och konsumenter med ont om pengar 
behöver. (Cotterils & Putsis 2000).  
 
 
 
 

Det upplevda priset 

Den 
egenskap 
som Ronny 
värderar 
högst 

LVM 

EVM  EVM 

Figur 10. Konsumentens mentala positionering av LVM och EVM. 



 

83 

 

4.9 Empiri från expertintervjuer 
 
Detta avsnitt innehåller en kort presentation av insamlad data från expertintervjuer. De data 
som presenteras är material från ICA18 och Coop19. Jag har här även valt att komplettera 
empiri med sekundärdata, vilka tillhandahållits mig i samband med intervjuerna. Avsikten 
med denna empiri är att belysa några aspekter på den planerade utvecklingen av EVM ur ett 
företagsperspektiv. Empirin från dessa intervjuer bör därför ses som relevanta för en 
förståelse för studiens resultat och slutsatser. Empirin från expertintervjuerna kommer att 
användas i slutsatsdiskussionen.  
 
 

4.9.1 Coop 
 
Coop har idag fyra differentierade varumärken i sin EVM portfölj med en omsättning på 
9,6%. Ett projekt vid namn EVM 15 startades i december 2001 och sträcker sig över en 
tvåårsperiod. Projektets mål är att öka EVM:s omsättning till 15 % berättar Mikael Brodén20. 
Enligt Coop-koncernens verksamhetsberättelse (2002) är denna ökning önskvärd av två 
anledningar. Anledningen nummer ett är att ökningen av butikskedjans EVM utgör ett 
verktyg för att stärka Coop:s profil avseende kvalitet för pengarna och anledning nummer två 
är att lönsamheten ska förbättras. I en intervju21 säger Coop Nordens koncernchef Svante 
Nilsson, att Coop vill öka sin EVM andel avsevärt, men han säger också att det inte får bli ett 
självändamål i sig att nå 25 eller 30 procent, utan målet är att nå lönsamhet utan att 
sortimentet riskerar att utarmas. När Coop tillverkar sina EVM har vi ju inte samma höga grad 
av produktutveckling och förnyelse av produktsortimentet som märkesleverantörerna har. 
 
Av intervjuerna framgår att det regelbundet genomförs undersökningar om konsumenters 
attityder. Enligt Ingvar Lindqvist så är det många gånger svårt att fånga upp attityder och 
beteende hos konsumenterna. Han uttrycker det följande: 
 
”Om man ber konsumenten om att fylla i en enkät så gör den det. Men om man sedan följer 
konsumenten runt i butiken och studerar beteendet, så väljer hon/han inte alltid det som de 
skrev i enkäten att de efterfrågar. ” 
 
Här menar Ingvar Lindqvist22 att det är stor skillnad på det konsumenterna säger att de gör 
och det de faktiskt gör. (Detta visar komplexiteten i att studera en inköpsprocess). Han ger ett 
exempel på vad han menar: 
 
”De säger att de vill ha ekologiskt och Änglamark, men studerar man sen vad de handlar så 
handlar de lågpris.” 

                                                 
18 Per Tengberg, butiksägare ICA Malmborg, Caroli City, Malmö (2003-06-11). 
19 Ingvar Lindqvist, matchef och kategoriansvarig, Coop Forum, Burlöv (2003-05-22), Mikael Brodén, 
butikschef, Coop Konsum, Klostergården, Lund (2003-05-21). 
20 ibid 
21 I branschtidningen friKöpenskap (2003-05-09). 
22 Se ovan 
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Konsumentundersökningarna som tar reda på vad konsumenterna tycker om utbudet styrs av 
Coop centralt. Det finns mycket data från olika undersökningar att gå efter när butiken 
bestämmer sitt sortiment, enligt Ingvar Lindqvist. Men på butiksnivå upplever man att det är 
för dålig feedback på vad det är konsumenterna vill ha i butiken. Det Ingvar Lindqvist menar 
är, att hänsyn i större utsträckning även måste tas till de lokala differenserna i utbud och 
önskemål från konsumenterna. 
 
 

4.9.2 ICA  
 
ICA innehar fem EVM i sin portfölj, där ICA handlarnas är det dominerande varumärket som 
direkt relateras till kedjan. ICA har idag en andel EVM på 11-12 % vilket är något högre än 
Coop:s. Målsättningen är att vid slutet av 2003 ha uppnått 15 % gränsen. Målet inom ICA 
koncernen är att man inom en tvåårsperiod skall ha ökat andelen EVM till 20 %, enligt Per 
Tengberg23. 
 
Men samtidigt säger Per Tengberg att: 
 
”Hur stor andel EVM ICA ska satsa på att uppnå är beroende på hur marknaden reagerar. 
Det får inte bli ett självändamål med EVM. Allting handlar visserligen om att tjäna pengar 
men EVM ska också erbjuda en konsumentnytta.” 
 
I ICA Malmborgs veckoblad har man ”fyra dragare” på framsidan varje vecka för att ”dra 
konsumenter” in i butiken, enligt Per Tengberg. Intressant i sammanhanget är att 
midsommarveckan (v.25 2003) hade man uteslutande LVM som butiksdragare, vilket kan 
tyckas lite förvånade hos en butikskedja med 12 % EVM. På min fråga vilket strategi som 
ligger bakom dessa val till framsidans dragare blir Per Tengbergs svar och förklaring:  
 
”Föregående veckoblad (v.24) innehöll tre LVM och ett EVM, men i midsommarhelgen när 
folk storhandlar finns det inget som drar konsumenterna in i butiken som fyra starka LVM på 
framsidan.” 
 
Per Tengberg betonar LVM:s betydelse för butikskedjan, vilket kan kopplas till att ICA ”tar 
draghjälp” av fyra LVM för att locka konsumenter till butiken.  
 
 

                                                 
23 Per Tengberg, butiksägare ICA Malmborg, Caroli city, Malmö ( 2003-06-11). 



 

85 

 
 

5 Resultat och analys 

 
I detta kapitel presenterar jag nu analysen av intervjuresultaten i en helhetsanalys under de 
teman kring vilka jag fokuserat studien. Studiens tema är butikskontexten med vilken jag 
avser hur varumärkena figurerar i butiken, pris, varumärkets betydelse för konsumenten och 
slutligen uppfattningen om förpackningen. Analysen under respektive tema avslutas med den 
eller de framkomna hypoteser som vuxit fram under denna explorativa studie (Halvorsen 
1992). I helhetsanalysen har jag valt att inte längre namnge intervjupersonen utan samtliga 
intervjupersoner benämns framöver i uppsatsen som konsumenten eller konsumenterna. 
Motiveringen till detta är min avsikt att genom en integrering av de åtta konsumentbilderna 
från föregående kapitel skapa en sammanfattande bild av konsumenten inom den svenska 
dagligvaruhandeln. Avsikten är att skapa en helhetsförståelse för hur dagens konsument 
upplever EVM och LVM i förhållande till varandra samt vilka faktorer som är med och bidrar 
till detta. 
 
 

5.1 Butikskontexten 
 
Definition av butikskontexten: Det är många faktorer som påverkar konsumenten i butiken. 
Men hur upplever konsumenten EVM och LVM i förhållande till varandra avseende 
förekomsten av artiklar i butiken, butikens utnyttjande av hyllplatser och de yttre signalerna, 
erbjudande i butiken, ”Point of Purchase”, displayeffekten. Upplever konsumenter en 
valfrihet i utbudet? 
 
Underhill (2000) och Johnson (1999) beskriver båda konsumentens landningsbana in i 
butiken. Mycket riktigt så är det ingen av konsumenterna som säger sig uppleva någon 
displayeffekt direkt de kliver innanför dörrarna i butiken. Däremot säger samtliga 
konsumenter att de upplever att det förekommer en stark känsla av display från EVM när de 
väl är inne i gångarna ”[…] det är mycket rött på hyllorna.” ”[…] blir allting blåvitt för 
mig”.  
 
Det framkom att konsumenterna genomgående upplevde förekomsten av EVM artiklar i 
butiken procentuellt mycket högre än EVM har marknadsandelar. Det visade sig dock att det 
förekommer skillnader i konsumenters uppfattning avseende display av varumärken i butiken. 
Beroende på om EVM figurerar under ett odifferentierat varumärke som ICA handlarnas eller 
som hos Coop i egenskap av fyra differentierade EVM med självständiga namn, vilka inte 
direkt sammankopplas till butikskedjans namn, så uppfattas graden av påverkan olika i 
butikerna. De odifferentierade EVM uppnår inte lika stark grad av ”billboardeffekt”. Detta 
upplevde samtliga konsumenter som positivt. Det förekom däremot inte några skillnader 
mellan konsumenterna i deras uppfattning om att EVM många gånger upplevdes stå ivägen 
för LVM på butikshyllan. Just detta fenomen är något som har belysts av McGoldrick (2002) 
När det gäller varumärket ICA handlarnas, där displayeffekten från deras standardiserade 
förpackningsdesign har visat sig vara mycket stark, framstod det i konsumentens mentala 
positionering av varumärket som ett löpandebandplagiat. 
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Enligt Underhill (2000) riskerar butiken genom att ha för mycket display bara att skapa ett 
stort svart hål i konsumentens perception. Men det jag uppfattade var att den starka 
displayeffekten, speciellt från det standardiserade ICA handlarnas EVM, bidrog till var inte så 
mycket ett svart hål, utan snarare att den aktiverade konsumenternas känsla för att EVM är till 
för att butiken ska tjäna mera pengar. Solomon (2002) framhåller hur allting i konsumentens 
perception upplevs genom ”the eyes of the beholder” vilket här visar sig genom att 
konsumenterna ser det de ser oavsett vilka budskap butikskedjorna går ut med vid lanseringen 
av sina EVM. Informationen bearbetas i konsumenternas ”black box” i vilken det är många 
variabler som är aktiva innan konsumentens slutgiltiga beslut är klart (Howard & Sheth 1967; 
Armstrong & Kotler 2003). I butikskontexten upplevde konsumenterna många gånger att 
deras beslutssituation försvårades genom att butiken som flera av konsumenterna uttryckte det 
”exponerar sina varumärken hårdare”, ”[…] i ögonhöjd så står ICA handlarnas ärtor och 
morötter bredvid varandra och ett eller två hyllplan längre ner så […]”.   
 
Konsumenterna vill inte uppleva att deras kategorisering av produkter och varumärken 
försvåras genom att butikerna missbrukar sitt förfogande över varumärkens placering i 
butiken. Om hela butiken så som resultaten i studien visar, upplevs vara en enda stor 
reklampelare för butikens EVM, då har butiken misslyckats i konsumenternas ögon. Hoyer 
och MacInnis (2001) framhåller betydelsen av att det är just denna kategorisering som 
påverkar hur positiv eller negativ konsumenten blir och vilka förväntningar som byggs upp. 
Hoyer och MacInnis (2001) hävdar att det också finns en risk för att konsumenten 
felkategoriserar varumärken beroende på hur hon/han uppfattar och tolkar stimuli i butiken. 
Resultaten pekar på att flera av konsumenterna är negativa gentemot EVM med anledning av 
att de kategoriserat EVM för att stå för oärlighet och osjälvständighet. Detta bör 
uppmärksammas då det sannolikt inte är så butikskedjan vill att EVM ska framstå genom 
butikskontexten.  
 
Konsumenterna har alla olika förväntningar på butiken och dess utbud. Vissa varumärken 
förutsätter konsumenterna bara ska finnas där och andra kanske de inte har sett. Men alla har 
de det gemensamt att de vill uppleva en ärlighet i butikskontexten. Detta upplever de inte i 
dagens butikskontext där EVM exponeras och LVM flyttas undan så att de blir som 
konsumenterna upplever det svåra att hitta. Burt (2000) riktar uppmärksamhet mot hur 
butikens image överförs på EVM. Här vill jag utifrån resultaten i denna studie rikta 
uppmärksamheten mot hur konsumenternas negativa upplevelser av butikskontexten riskerar 
att överföras till hela EVM kategorin.  
 
Det framgår tydligt att konsumenterna värnar om LVM utbudet i butiken och att LVM har 
stor betydelse för att skapa ett förtroende i butikskontexten. Flera av konsumenterna uttryckte 
detta tydligt: ”En butik som bara har egna varumärken, skulle jag vara lite skeptisk mot tills 
jag hittade några alternativ […]”, ”[…] De välkända märkena måste finnas i butiken för att 
skapa en trygghet, butikens egna varumärken är mest till för butikens skull.” Detta kan 
kopplas till den upplevda riskreducering som Batra och Sinha (2000) menar att LVM står för 
hos konsumenten. Kapferer (1997) belyser hur konsumenten kan uppfatta det som ett tecken 
på butikens utarmning att inte de förväntade LVM finns på hyllorna, vilket enligt resultaten 
också förefaller vara så samtliga konsumenter i studien upplever det. 
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Konsumenterna upplever det många gånger svårt att se att EVM skulle vara för deras skull. 
Speciellt ICA har genom sin starka billboardeffekt från deras EVM i butiken, skapat en allt 
för stark visuell upplevelse hos de flesta konsumenterna. Där några av konsumenterna 
uppfattar den procentuella fördelningen mellan EVM och LVM artiklar i butiken vara 60 
procent för EVM jämfört med att LVM artiklarna i butiken uppfattas utgöra endast 40 
procent. I diskussionen om EVM:s vara eller icke vara så uppfattas EVM explosionen i 
butikskontexten av konsumenterna snarare som ett krig om konsumenterna än att EVM skulle 
vara ett alternativ för konsumenternas skull:  
 
”Coop har ju länge haft sina egna varor som Blåvitt. Nu känns det som att ICA tycker att de 
har kommit på nåt och då flåsar de Coop i nacken för att komma ifatt med sina varumärken. 
Det är kanske därför man känner displayen från ICA:s så starkt i butiken.”  
 
H1: En allt för stark billboardeffekt kränker konsumentens känsla av valfrihet i butiken vilket 
påverkar EVM negativt. 
 
H2: Differentierade varumärken som inte spänner över allt för många kategorier skulle öka 
konsumentens förtroende för EVM positivt. 
 
H3: När konsumenten upplever att butiken hela tiden ställer sina EVM i frontlinjen och 
framför LVM på hyllorna så påverkas konsumenterna negativt i sin bild av butikskedjans 
image. 
 
H4: Det existerar ett positivt samband mellan LVM:s förekomst på hyllan och hur 
konsumenten upplever butikskontexten. 
 
 

5.2 Pris 
 
Definition av pris: Priset har i många studier visat sig ha en avgörande betydelse för 
konsumentens val i butiken. Eftersom EVM generellt har en något lägre prissättning än LVM 
så ansåg jag mig inte kunna utesluta priset i en jämförande diskussion.  
 
Konsumenter köper och använder EVM men de känner sig samtidigt lurade av EVM:s 
existens. Detta talar för att det är priset som trots allt styr konsumenternas köp av EVM. 
Resultaten från Means-end kedjan visar inga direkta skillnader vad det gäller konsumenternas 
förmåga till abstraktion vid köp av en vara från en EVM eller en LVM kategori. Däremot 
framkommer en tydlig skillnad i vad konsumenterna lägger i slutvärdet. Vid köp av EVM 
relateras slutvärdet hos drygt hälften av konsumenterna direkt tillbaka till ”att de valde denna 
produkt utifrån pris”. Det handlar inte om att uppnå något genom varumärkets 
behovstillfredsställande, det emotionella slutvärdet, utan det är till stor del priset och i viss 
mån det funktionella värdet som avgör köp, dvs. ett rationellt slutvärde. En kategori med låg 
risk (Batra & Sinha 2000) toalettpapper, var en kategori ur vilken konsumenterna inte hade 
något emot att välja att köpa EVM. En intressant reflektion här blir att just denna kategori 
redan består av en hög andel EVM. Detta kan innebära, att det framkomna resultatet stärker 
tidigare valda strategier hos företaget (DelVecchio 2001). Dessa slutvärden från två i övrigt 
olika konsumenter får exemplifiera detta: ”[…] spar gärna pengar på toapapper, för att få 
mer pengar över till matvaror” ,”[…] billigt toapapper ger mer pengar över till annat.” 
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Means-end kedjan gav ett värdefullt resultat som stärker den mentala position EVM har i 
konsumentens medvetande. Det upplevda värdet för pengarna är för många känslan av att när 
den ekonomiska insatsen minskar så uppstår en vågskålseffekt i konsumentens medvetande 
och det upplevda värdet för pengarna ökar i vikt genom att det blir pengar över till annat. 
Inom vissa kategorier har DelVecchio (2001) funnit just detta, att i kategorier där 
konsumenten upplever den funktionella kvaliteten likvärdig och där det förekommer ringa 
varians i kvalitet så är EVM konkurrensmässigt.  
 
En av de konsumenterna som är köpare av EVM och således positiv till att EVM finns som ett 
alternativ, valde i sin Means-end kedja en produkt ur samma produktkategori (papper) till 
båda kedjorna. Detta anser jag på ett tydligt sätt synliggör skillnaden i slutvärdet när man 
jämför kedjan för EVM och kedjan för LVM. Konsumentens slutvärde var, LVM: ”Blir glad 
när jag kommer in på toaletten” och slutvärdet för motsvarande produkt från EVM: ”Blir på 
bra humör när jag köper en bra produkt till bra pris”. Det som tydliggörs här är att när det 
gäller LVM kommer tillfredställelsen för konsumenten i samband med användandet och 
slutvärdet är emotionellt. Medan för EVM så är slutvärdet rationellt. Där är tillfredsställelsen 
kopplad tillbaka till varför köp. Det är tillfredsställelsen i samband med användandet som 
konsumenten är villig att betala ett högre pris för, produktens mervärde (de Chernatony et al 
2000; de Chernatony 1996). 
 
I figuren positionerades EVM (kvalitetsprodukt och lågprisprodukt) i konsumentens 
medvetande utifrån deras upplevda värde för pengarna. Men när det gäller EVM så vet 
konsumenterna redan i samband med köp att de väljer ett billigare alternativ till LVM och de 
är därför inom vissa kategorier beredda att ge lite avkall på toppen på detta värde avseende 
produktens kvalitativa egenskaper. Men samtidigt visade konsumenterna att de hade starka 
emotionella känslor för att de inte ville bli lurade genom att få avsevärt sämre kvalitet än de 
ansåg att de betalat för. För då ansåg de att deras upplevda värde för pengarna blev negativt 
vilket också påverkade den mentala positionen för EVM negativt och att priset då upplevdes 
högt. Följande citat får beskriva några konsumenters besvikelse över negativt upplevt värde 
för pengarna i samband med köp av EVM. ”Den är visserligen billigare men genom att den 
inte är lika dryg så får jag använda mer för att få kvalitet, så den blir ju inte billigare […]” , 
”Det är inte lönt att köpa de billigare märkena, för då äter vi inte upp […] då blir det en dyr 
produkt i alla fall”, ”Den blir jättedyr för ibland får man kasta hälften […]”. Enligt 
deChernatony (et al 2000) så är de mest bestående värdena just den emotionella upplevelsen 
av produktens ”added values”. Det framgår tydligt att konsumenterna helt enkelt inte vill 
känna sig lurade när de köper EVM. 
 
För alla konsumenter handlar det om att optimera sina val i butiken. Men det gick att se ett 
samband mellan att konsumenterna som sa sig i mindre utsträckning utnyttja 
kupongerbjudande i butiken också var de konsumenter som hade en viss tvekan inför köp av 
EVM och föredrog LVM. De fyra konsumenterna i studien som sa sig föredra LVM var de 
som gärna betalade ett högre pris för att försäkra sig om att erhålla kvalitet, framförallt på 
matvaror. Dessa konsumenter sa dock samtliga att de köpte EVM, men de efterlyste en känsla 
av ansvarstagande hos EVM genom självständighet och kontinuitet i större utsträckning för 
att helhjärtat ta till sig kategorin. Här framgår tydligt det som tidigare forskning hävdar 
(Aaker 1996; Gilbert 1999; Melin 1999) att det är konsumenternas associationer till vad 
märket står för som påverkar attityden och köpbesluten.  
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Tre av konsumenterna som i större utsträckning än de övriga var villiga att använda kuponger, 
söka extrapris på LVM samt att de hade en positiv attityd till köp av EVM för att handla 
prismedvetet handlade enligt ”Smart-shopper self perception” (Burton et al 1998). Två av de 
konsumenterna som sökte priserbjudande var också de som köpte EVM i störst utsträckning 
och sa sig alltid handla i en och samma butik. Enligt McGoldrick (2002) stämmer det senare 
väl in på en köpare av EVM. Den konsument som kan sägas optimera ”smart-shopper self” 
konceptet var den konsument som sa sig ha den tid som behövdes för att också jämföra priser 
mellan butiker för att finna var priserbjudandena för dagen var bäst. Här framkommer således 
tydligt betydelsen av de exogena variablernas och de endogena variablernas attityd och deras 
påverkan på det slutliga beteendet (Howard & Sheth 1967). 
 
H5: Även om köp av EVM till stor del är avhängigt priset, så påverkas konsumenten positivt 
av att uppleva ett värde för pengarna i samband med köp av EVM. 
 
 

5.3 Varumärkets betydelse 
 
Definition av varumärkets betydelse: Vilka attribut och värden det är som är betydelsefulla 
för konsumenten vid val av varumärke. Hur stor roll den känslomässiga relationen till ett 
märke spelar för konsumenten i valet av märke. Jag är även intresserad av att få reda på hur 
stor roll tryggheten genom ett igenkännande av varumärket spelar. Vilken betydelse 
konsumentens attityd till märket har när konsumenten ställer EVM och LVM i en jämförelse 
mot varandra. En ytterligare aspekt är om konsumenten anser att EVM och LVM kan 
komplettera varandra och/eller agera draghjälp till varandra i vissa situationer och hur 
konsumenterna beskriver detta. 
 
EVM uppfattas av de flesta konsumenterna som osjälvständiga. I konsumenternas uppfattning 
om kategorin skulle butikskedjorna vinna mycket på om de oavsett erbjudande visade 
konsumenten att de kunde komma med något eget. Inte bara något som de sätter namnet egna 
varumärken på, utan det konsumenterna vill ha är något där butikskedjan visar, se det här har 
vi gjort. Resultaten visade på att ett EVM som hade rönt stor framgång var speciellt ett EVM 
där butikskedjan tagit fram en produkt där det inte redan existerade någon motsvarighet hos 
LVM. Resultaten visar också att de konsumenter som har en mer skeptisk hållning gentemot 
EVM därmed skulle ställa sig mer positiva till köp av EVM. Med självständighet menar 
konsumenterna att om butiken ska erbjuda EVM så måste de visa ett ansvar gentemot 
konsumenten genom att själva utveckla något som behövs på marknaden. Konsumenterna 
efterlyser alla en känsla av att butikskedjorna (i praktiken CM) lyssnar på deras behov och 
inte bara producerar och levererar utifrån sina egna behov. Just detta hävdar de Chernatony 
(2001) kan vara avgörande för ett märkes innersta väsen dvs. att lyssna på vilka associationer 
konsumenterna har till ett märke 
 
Konsumenterna efterlyser att butikskedjan genom sina EVM tar ett större eget ansvar för 
produktutveckling, layout och design av förpackningarna och inte bara härmas för att tjäna 
pengar. Ghose och Lowengart (2001) menar att det handlar om att identifiera konsumenters 
upplevda gap. De hävdar att det är lättare att skapa en positiv perception hos konsumenterna 
genom att förändra produktens objektiva attribut istället för att försöka göra det genom de 
subjektiva. 
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Det framkom att även konsumenter kan uppleva att EVM kannibaliserar på LVM (Uggla 
2002). Med detta menade konsumenterna att EVM ”apar efter” och ”inte visar att de kan stå 
på egna ben när butikskedjan tar fram sina produkter”. Detta i sin tur skapar en negativ 
attityd till EVM. Så även om butikskedjorna som McGoldrick (2002) framhåller, genom en 
differentiering av sina produkter eftersträvar att ha färre av sina ”lookalike” produkter, 
uppfattades detta inte av konsumenterna enligt studiens resultat. ”Copy-cat” problematiken 
kvarstår i konsumenternas medvetande, vilket konsumenterna inte bara anser försvårar deras 
valprocess (Gilbert 1999) utan också på sikt påverkar konsumenternas uppfattning om 
butikskedjans image (Davies 1998; McGoldrick 2002). 
 
Konsumenterna poängterar att det i alla avseende tydligt måste framgå att det är ett EVM: 
”Men nu köper jag inte Änglamarks produkter i någon utsträckning längre jag litar inte på 
dom om de försöker lura mig.” Om konsumenten känner sig lurad genom att först i efterhand 
få reda på att det var, ett EVM de köpte (t.ex. genom egen upptäckt på baksidan av 
förpackningen) så kan detta då få en negativ effekt på lojaliteten. Smittoeffekten av en negativ 
attityd har visat sig stark inom kategorin EVM (Paulsson & Ågren 1999). Detta 
överensstämmer med resultatet från konsumenterna som berättade att de reagerade starkt om 
de upplevde någon form av besvikelse i samband med användandet av EVM. I figuren (se 
fig.11 nedan) där jag bad konsumenterna om att beskriva hur de psykologiskt positionerade 
EVM respektive LVM så framkom tydligt att respektive kategori positionerades utifrån 
tidigare upplevelser i samband med köp. Men där upplevda besvikelser med en EVM var det 
som utlöste de starkaste emotionella reaktionerna. Det verkar som att LVM har ett så inarbetat 
förtroende hos konsumenterna att en besvikelse i samband med köp bara blir en rispa på ytan, 
men när det gäller besvikelser i samband med ett EVM så är förtroendet för hela kategorin i 
stor livsfara. Betydelsen av att skapa märkesassociationer utifrån emotionella värden som 
både Melin (1999) och deChernatony (et al 2000) framhåller vara av stor vikt verkar vara 
avgörande för hur konsumenterna mentalt positionerar framförallt EVM men också LVM.  
 
Konsumenterna litar mer på de EVM som har nischat sig t.ex. ekologiskt och miljömässigt. 
Konsumenten vill veta vad det är de betalar för. Jag uppfattar det som att konsumenterna har 
svårt att tolka varumärkets löfte hos EVM. Varumärkets löfte är visserligen en abstrakt 
tillgång, enligt de Chernatony (et al 2000; Uggla 2002) men utan konsumentens förståelse för 
produktens löfte så saknas länken mellan konsumenten och produkten. Nu uppfattar flera av 
konsumenterna EVM som butikskedjornas ”rödgröna röra”, där EVM står för allt och/eller 
inget. 
 
Om konsumenterna som nu i sin perception associerar EVM med oärlighet, osjälvständighet 
och butikens ”rödgröna röra” så riskerar varumärkeskapitalet sett ur ett konsumentperspektiv 
att urholkas. Enligt Aaker (1996) kan styrkan i ett varumärke många gånger ligga i just de 
associationer som konsumenter har till märket. Han menar att konsumenternas upplevda värde 
gör märket sårbart. Jag har inte funnit några skillnader avseende EVM respektive LVM, när 
det gäller vilken produktegenskap som konsumenten värderar högst i samband med köp av 
olika varumärken. Detta framkom tydligt i samband med figuren (se vidare 2.13.3 och fig 11 
nedan). Den egenskap konsumenterna värderar högst hos varumärket är således desamma för 
båda kategorierna. Däremot framkom det att för det lägre priset som ett EVM innehar kan 
konsumenterna tänka sig att ge ett visst avkall på toppen av värdet för egenskapen. Det 
viktiga är då att konsumenten inte känner sig lurad utan upplever att detta är ett medvetet val 
som konsumenten själv har gjort för att kunna vid behov anpassa köpet till sin plånbok. I 
annat fall påverkas det upplevda värdet hos konsumenterna negativt. 
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Resultaten från figuren visar tydligt, att den uppfattning konsumenterna har om LVM utgörs 
av en tydlig och enhetlig bild hos samtliga konsumenter. Detta i sin tur ger LVM en stark 
mental position i konsumenternas medvetande, vilket avspeglar sig i figuren där LVM är i 
stort sett identiskt positionerat i medvetandet hos alla konsumenterna. Det är endast små 
marginaler som skiljer konsumenternas mentala position av LVM. Samtliga konsumenter 
anser att LVM innehar en hög kvalitet men också ett relativt högt pris. Men de uttrycker 
samtidigt ett upplevt värde i att veta vad det är de får för pengarna. Denna positiva och 
enhetliga bild av LVM stärker LVM:s höga image (Melin 1999). 
 
När det gäller EVM:s mentala position i konsumentens medvetande så är den diffus, inte bara 
i avseende att EVM i förhållande till LVM positioneras i konsumenternas medvetande som att 
hålla en lägre kvalitet. Utan problemet med att positionera EVM uppfattas av konsumenterna 
ligga i att de känner sig osäkra på vad det är de får för pengarna. EVM har visserligen lyckats 
med att skapa sig en position hos i stort sett alla konsumenterna i studien. Men EVM:s 
position i förhållande till LVM varierar stort mellan de olika konsumenternas uppfattning om 
vad EVM står för. Detta kan bero på att EVM:s image är svag hos konsumenterna. Hos 
samtliga konsumenter var den mentala bilden av vad EVM står för otydlig och dåliga 
erfarenheter av EVM gör lätt bilden diffus vilket medför att den mentala positionen irrar hit 
och dit i konsumentens huvud. Återigen måste associationerna som konsumenterna har till 
märket uppmärksammas (Aaker 1996; Gilbert 1999; Melin 1999). 
 
H6: I konsumentens perception av EVM:s utveckling ökar LVM:s marknadsandelar känslan 
av en kvalitetssäkring, medan en minskad andel av LVM:s marknadsandelar minskar känslan 
av kvalitetssäkring för dagligvaruhandelns varumärken.  
 
H7: Konsumenter undviker köp av EVM för att deras perception av användaren (reflektionen) 
av EVM är snedvriden vilket påverkar uppfattningen om EVM negativt.  
 
H8: De EVM som konsumenterna tar till sig ”top of mind” upplevs inte längre vara EVM. De 
har skapat sig en mental position som ett fristående från butikskedjan självständigt varumärke 
i konsumentens medvetande.  

Den egenskap 
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Figur 11. En sammanställning av resultaten från konsumenternas mentala positionering av EVM 
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5.4 Förpackningen 
 
Definition av förpackningen: Forskning har påvisat ett samband mellan uppfattningen om ett 
varumärke och de yttre signalernas betydelse. Förpackningen har en betydelse för 
igenkännandet och därmed en upplevd känsla av riskreducering. Det jag ville ta reda på var 
framförallt hur konsumenten ser på EVM och LVM förpackningarna i förhållande till 
varandra och vilken påverkan samt vilka konsekvenser detta kan få för konsumentens attityd 
till EVM och LVM. 
 
Det som framkom tydligt i studiens resultat var att konsumenterna reagerade negativt på 
EVM och deras i konsumenternas ögon osjälvständiga förpackningar. Endast den äldre 
konsumenten som tillika sa sig handla i sina gamla fotspår och tillika sa sig inte vara någon 
reflekterande konsument, var opåverkad av denna ”look-alike effect”. EVM:s upplevda 
plagierande framkallar en misstänksamhet hos konsumenterna på vad det egentligen är för ett 
innehåll i förpackningarna. De plagierade förpackningarna ger ett massproducerande intryck i 
konsumenternas perception av kategorin. Denna massproduktion sänder signaler till 
konsumenten om att butikskedjan vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Problematiken 
kring ”look-alike” förpackningar och misskrediteringar av hela butikskedjan till följd av 
konsumenters besvikelse har länge uppmärksammats (Davies 1998; Gilbert 1999; 
McGoldrick 2002). Men enligt vad jag fann i min studie så har butikskedjorna ännu inte 
lyckats knäcka nöten hur man visuellt förändrar denna upplevelse i konsumenternas 
perception.  
 
Ytterligare en aspekt kring problematiken med likheten i förpackningsdesignen är 
konsumentens försvårade valprocess vid hyllan (Gilbert 1999). Som en av konsumenterna 
uttryckte det ”Är man inte stressad när man är i affären så ser man ju skillnad på dom […] 
Jag tror att de försöker härmas för att de vill att folk ska känna igen sig”. Burt (2000/5) har i 
sin forskning inte funnit belägg för att likheterna i förpackningarna skulle lura konsumenten 
att ta fel från hyllan. Samtidigt så blir fenomenet intressant att beakta, när konsumenten 
upplever hur valprocessen försvåras genom likheten i förpackningarna beroende på den 
specifika inköpssituationen. Enligt Dholakia (2000) uppstår ångesten för att välja fel produkt 
just under själva inköpsprocessen. Konsumenterna beskriver hur den slående likheten i 
förpackningarnas yttre signaler hos EVM och LVM skapar en olustkänsla genom att deras 
sökande efter ett visst märke försvåras, vilket de flesta konsumenterna upplevde som mycket 
negativt.  
 
I stort sett samtliga konsumenter upplevde att EVM:s förpackningar samtidigt som de 
försökte härma, var enklare och många gånger tråkigare än LVM:s förpackningar. Detta 
medförde i sin tur också att innehållet i EVM:s förpackningarna ifrågasattes. Inom 
forskningen har just detta belysts hur EVM:s ofta fantasilösa förpackningar får 
konsumenterna att associera till att EVM därför skulle vara av en lägre kvalitet (Richardsson 
et al 1996). Detta i sin tur försvårar för konsumenterna (som väljer att avstå från köp) att bli 
bekanta med produkten vilket i en förlängning bara förstärker den tidigare attityden eftersom 
det är bekantskapen med EVM som kan förändra attityden. 
 
H9: Om EVM hade en mer självständig förpackningsdesign så skulle detta ha en positiv 
effekt på konsumenternas attityd till EVM. 
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6 Slutsatsdiskussion 

 
Syftet med min uppsats har varit att utifrån ett konsumentperspektiv ta reda på hur 
konsumenter inom dagligvaruhandeln upplever EVM och LVM i förhållande till varandra och 
i dagligvaruhandelns butikskontext. Studien har varit explorativ och syftat till att hela tiden 
söka finna en så stor förståelse och kunskap om problemområdet som möjligt. Därigenom har 
det inte gått att undvika att de framkomna resultaten i vissa avseende är i överensstämmelse 
med tidigare forsknings upptäckter (utländska marknader). Men jag anser att studiens resultat 
absolut har en relevans för att skapa en kännedom om den svenska marknaden. Detta baserat 
på att det verkar finnas ett behov inom den svenska dagligvaruhandeln av den information 
som kommer fram om man kryper in under skinnet på konsumenterna för att ta reda på hur 
varumärkena i dagligvaruhandelns butikskontext upplevs. Antagandet stärks av det faktum att 
jag under analysens gång har sett ett antal exempel i egenskap av displayeffekter, EVM och 
LVM:s placering på hyllan och varumärkets betydelse för konsumenterna som jag är 
övertygad om utgör en värdefull information för handeln samt för CM. Jag har valt att under 
respektive tema presentera mina slutsatser i löpande text eftersom det är sammanhanget inom 
respektive slutsatsresonemang, som är med och bidrar till en helhetsförståelse av de 
framkomna slutsatserna. I slutsatsdiskussionen integrerar jag studiens resultat med CM. Detta 
för att jag därigenom vill lyfta fram och synliggöra det teoretiska bidraget till CM litteraturen. 
 
 

6.1 Butikskontexten 
 
När det gäller utbudet i butiken så visar resultaten att en upplevd känsla av valfrihet är oerhört 
viktig för konsumenterna. Det måste finnas alternativ i utbudet. Konsumenterna beskriver alla 
det från sin synvinkel hur de känner en oro för om EVM i allt för stor utsträckning tar 
hyllplatser från LVM. Med dagens upplevt starka displayeffekt från EVM så känner sig 
konsumenterna otrygga över utvecklingen av utbudet i butiken. Det framgår tydligt under 
analysens gång att LVM:s höga image behövs för att upprätthålla butikens image i 
konsumentens medvetande. De flesta konsumenterna anser också att LVM behövs på 
marknaden som ett riktmärke för EVM och för en kvalitetssäkring i utvecklingen av 
varumärken inom dagligvaruhandeln. För samarbetet inom CM så är det inte ändamålsenligt 
om konsumenterna som nu upplever att det råder en obalans mellan EVM och LVM i 
butikskontexten. Samtliga konsumenter upplever att det är butiken som styr hur produkterna 
placeras på hyllan dvs. sitter på guldägget butiken (Hogarth-Scott 1999) Samtidigt upplever 
de att det är leverantörerna som värper de för konsumenterna så viktiga produkterna och 
förpackningarna (Gilbert 1999; O´Keeffe & Fearne 2002/5). Det faktum att alla konsumenter 
sa att de fattar spontana köpbeslut i butiksgången och forskning styrker att vi köper mycket på 
de visuella intrycken (Solomon 2002), borde öka förståelsen för att ingen har något att vinna 
på att konsumenterna tycker det är negativt att butiken exponerar sina EVM hårdast och 
dessutom gör det på bekostnad av att kopiera och flytta undan LVM. 
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Jag vill höja en varningsflagg för konsumenternas upplevelse av dagens butikskontext. Om 
konsumenterna ska uppleva valfrihet och att utbudet verkligen är till för konsumenterna och 
inte för butikens vinstmarginaler, så måste som jag ser det displayeffekten från EVM tonas 
ner. Mina tankar söker sig tillbaka till de teoretiska resonemangen som Morganosky och Cude 
(2000) för kring betydelsen av att uppmärksamma även konsumenters negativa perception av 
butikskontexten. Det de belyser är just betydelsen av att förstå att konsumenter vill uppleva en 
pålitlighet i butikskontexten och att det är genom summan av delarna som detta uppnås. Detta 
resonemang stärks genom resultaten i denna studie. 
 
Den kunskap som genereras ur konsumenters perception av varumärken och som ligger till 
grund för hur varumärken därefter psykologiskt positioneras i konsumenters medvetande är 
en värdefull tillgång. Att förstå den attityd konsumenter har till ett varumärke och varför kan 
vara avgörande för märkets fortsatta existens. Därför är jag övertygad om att man inom 
handeln och CM måste lyssna på konsumenter som upplever ”att ICA flåsar Coop i nacken” 
och ”[…] allting blir blåvitt för mig […]”, när de exponerar sina EVM och ställa sig frågan: 
hur kan vi göra det annorlunda.  
 
Kanske kan den pågående EVM utvecklingen inom ICA kedjan slå tillbaka negativt på hela 
butikskedjans profil eller rent av hela branschen. Redan nu uppfattar konsumenterna att de 
utsätts för en displayeffekt av EVM artiklar i butikskontexten som är avsevärt högre än 
EVM:s marknadsandelar. I vissa butiker upplever så många som hälften av konsumenterna i 
studien displayeffekten så starkt från EVM:s artiklar som om EVM artiklarna skulle utgöra 50 
till 60 procent av butikens totala artiklar. Om konsumenterna kommer att tröttna eller bli 
irriterade på dessa upplevelser i butikskontexten kan bara framtida studier visa. Men det är 
värt att beakta konsumenternas perception av butikskontexten och den pågående utvecklingen 
inom Coop och ICA. Coop har med sitt projekt EVM 15 som mål att kedjan över en 
tvåårsperiod ska öka sina marknadsandelar för EVM från 9,6 procent till 15 procent. 
Samtidigt har man inom ICA som mål att redan vid slutet av 2003 ha uppnått 15 procent 
gränsen (11-12 procent juni 2003). Jag, anser, utifrån de resultat som jag har funnit i samband 
med mina konsumentintervjuer, att ICA och Coop har allt att vinna på att ta sig tid och lyssna 
på konsumentens röst.  
 
 

6.2 Pris 
 
På de utländska marknaderna börjar gränsen mellan EVM och LVM suddas ut i 
konsumenternas uppfattning om varumärkenas ”upplevda värde för pengarna”. Därför anser 
jag att dagens otydliga bild av vad EVM står för samt den mångtydiga mentala position som 
EVM har hos konsumenterna i denna studie, i förhållande till deras betydligt klarare bild och 
enhetliga position av LVM, vara av värde för handeln att beakta. Den upplevda kvaliteten på 
den egenskap som är av betydelse vid värderingen av upplevt värde för pengarna i förhållande 
till priset, är det som verkar avgörande för hur konsumenternas upplever EVM i förhållande 
till LVM Det framkom i konsumenternas mentala positionering att det förekommer 
överlappningar mellan kategoriernas upplevda värde för pengarna. Flertalet av konsumenterna 
ser en mening med EVM som ett alternativ till LVM, men det är ingen av dem som tycker att 
EVM i dagsläget kan gå in och ersätta LVM.  
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Konsumenterna uttrycker det genom att säga att EVM behövs ”för att alla ska ha råd”, 
”studenter behöver billiga varor som Blåvitt”, ”hade jag fem barn så hade jag också […]”. 
Dessa citat tycker jag på ett tydligt sätt uttrycker att konsumenterna ser att EVM behövs på 
marknaden som ett komplement till LVM. Kan sedan EVM:s image och upplevda värde för 
pengarna förbättras (svenska marknaden) så kanske konsumenterna kan uppleva att alla 
behöver EVM som ett alternativ och komplement till LVM.  
 
 

6.3 Varumärkets betydelse 
 
Märkeslojalitet anses ofta vara starkt kopplat till lyxvaror men studier (Melin 2002) visar att i 
Sverige finns två av de varumärken som innehar högsta märkeslojalitet just inom 
dagligvaruhandeln. Resultaten i studien stärker detta. Samtliga konsumenterna sa sig vara 
märkeslojala och ha ett eller flera starka relationsband till något eller några av 
dagligvaruhandelns varumärken. De varumärken som konsumenterna är lojala till ända sedan 
barndomen är samtliga LVM. Något att reflektera över här blir det faktum att i stort sett 
samtliga (med undantag för den yngsta personen, som föddes samma år som Konsum 
lanserade sitt Blåvitt 1979) också har vuxit upp med att det som bjöds ut på 
dagligvarumarknaden var varumärken från den producerande leverantören. Men den yngsta 
personen i studien hade även hon ett starkt relationsband till ett LVM men var samtidigt den 
som i störst utsträckning konsumerade EVM. Enligt Burt (2000) så är den yngre generationen 
med sitt nyfikna sinne positiva till köp av EVM. Medan de något äldre konsumenterna i 
studien i överensstämmelse med teorin förlitade sig i större utsträckning på kvaliteten hos 
etablerade LVM och använde dessa som en måttstock och referensram när de värderade EVM 
(Burt & Gabott 1995; Burt 2000; McGoldrick 2002). För EVM:s del så var det två av 
konsumenterna som sa sig vara märkeslojala till ett EVM. Värt att notera är att det ena av 
dessa var en produkt där butikskedjan tagit fram en produkt där LVM inte har någon 
motsvarande produkt. Den andra är ett EVM som till en början valdes uteslutande utifrån det 
lägre priset, men där konsumenten nu är hundraprocent märkeslojal. Om EVM ska uppnå 
märkeslojalitet hos konsumenterna verkar det som om butikskedjorna först måste förstå hur 
de kan få konsumenten att bekanta sig med EVM. 
 
När det gäller EVM och LVM:s psykologiska positionering i konsumentens medvetande visar 
figuren (se nedan fig. 13) att konsumenternas mentala position för LVM ligger starkt 
förankrad hos konsumenterna i upplevelsen av att hålla höga kvalitativa egenskaper. 
Konsumenterna tycker också att värdet för pengarna är relevant: ”Jag vet vad jag får för 
pengarna.” När det gäller EVM:s mentala position i konsumenternas medvetande kan man 
däremot se, att hur EVM positioneras i förhållande till LVM i överensstämmelse med tidigare 
forskning mycket beror på konsumentens tidigare eller bristande erfarenheter av EVM 
(Richardsson et al 1996). Det associativa mervärdet hos EVM kan till viss del utgöras av 
priset men då innehållet i produkten upplevs otillfredsställande (oätlig och får därför kastas 
eller inte upplevs funktionell) så reagerar konsumenterna starkt på detta eftersom priset då 
upplevs högt i förhållande till vad de får för pengarna. Här har EVM som en kategori ett 
problem genom risken för att smittoeffekten av konsumentens negativa upplevelser från 
lågprisalternativet gärna överförs inte bara på den kategorin utan på hela EVM sortimentet. 
Detta stämmer med resultaten från Paulsson och Ågren (1999) studie. 
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McGoldricks (2002) figur (se nedan fig.12) som gav mig inspiration till den figur som jag har 
använt i denna studie (för att studera hur konsumenter på den svenska marknaden i sitt 
medvetande positionerar EVM och LVM i förhållande till varandra), framställer en 
uppskattad positionering av den pågående utvecklingen av varumärken. Utifrån hur 
konsumenter varseblir utbudet av varumärken positioneras var EVM och LVM befinner sig 
idag (utländska marknader) och vart respektive varumärke är på väg. Studien är genomförd 
med konsumenter i fem europeiska länder (Sverige inte inkluderat) där nästan tre fjärdedelar 
av konsumenterna ansåg EVM erbjuda ”ett bättre värde för pengarna” än LVM, vilket talar 
för att EVM är på väg att öka i trovärdighet i konsumenters medvetande på de utländska 
marknaderna. Resultaten i McGoldricks (2002) studie överensstämmer med det som Batra 
och Sinha (2000) hävdar är det som bidragit till EVM:s framgångar internationellt dvs. den 
ökade kvaliteten på produkterna och därmed konsumenternas upplevelse av riskreducering. 
Jag upplever ett värde av att här i slutsatserna åskådliggöra McGoldricks (2002) figur för att 
knyta ihop resultaten från min studie med befintlig forskning på de utländska marknaderna. 
 

 
 
 
EVM ”premium brand” (grön) och EVM (röd) där det EVM som är positionerat längst ner 
utgör lågprisalternativet. LVM (blå) är i figuren indelat i ”top brand” i toppen och nedanför 
detta ligger LVM nummer två och tre. Det LVM som är positionerat nederst är ett så kallat 
”trapped brands” vilka utgörs av ”manufacturer fighting brands”. Pilarna i figuren visar 
riktningen på respektive märkes pågående utveckling. Butikskedjorna i de länder där EVM är 
en etablerad företeelse inom handeln sedan flera år tillbaka, innehar idag upp emot tre till fyra 
gånger så hög andel EVM som handeln i Sverige har i dagsläget och befinner sig i den fjärde 
generationens utvecklingsfas på väg mot en femte generation (Johansson & Burt 2002). Är 
man inom dagligvarubranschen medveten om detta så anser jag att resultaten från min studie 
bör uppmärksammas, av såväl handeln som aktörerna inom CM, eftersom man utifrån 
vetskapen om utvecklingen på de utländska marknaderna kan förutspå den framtida 
utvecklingen och förädlingen av EVM produkter på den svenska marknaden. Om vissa EVM 
är på väg in i fas fyra måste detta tydliggöras för konsumenterna så att de inte upplever att 
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Figur 12 McGoldrick (2002, fig. 9.2 s 364) Figuren är modifierad (se vidare metoden 2.13.3). 
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priset är högre än de förväntar sig. Eftersom EVM hitintills på den svenska marknaden har 
positionerat sig som ett alternativ till ett lägre pris. 
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Det intressanta blir att försöka applicera resultaten från min studie (se nedan fig.13) på 
McGoldricks (2002) figur. Jämför man figurerna (figur 12 och figur 13) så kan man tydligt se 
hur konsumenterna på de utländska marknaderna, där EVM är en etablerad företeelse sedan 
många år tillbaka, har en stabilare upplevd mental position för vad EVM och LVM står för. I 
vissa avseende kan man se likheter mellan hur EVM och LVM positionerats hos 
konsumenterna på de utländska marknaderna och den svenska marknaden. Den avgörande 
skillnaden ligger i att EVM inte innehar en enhetlig mental position hos konsumenten på den 
svenska marknaden. 
 

 
 
Precis som Armstrong och Kotler (2003) framhåller, att konsumenter bearbetar 
marknadsföringsstimuli i sin ”black box”. Visar resultaten från konsumenterna (fig.13) i min 
studie att hur de psykologiskt positionerar EVM respektive LVM baseras på en komplex 
uppsättning känslor och uppfattningar. Det handlar om besvikelser i samband med köp och 
associationer till att en tråkig förpackning har ett lika ”tråkigt innehåll” eller att de 
bakomliggande exogena variabler som den nuvarande ekonomiska situationen är med och 
påverkar konsumenten så att EVM överhuvudtaget inte existerar som ett alternativ och därför 
inte innehar någon position i konsumentens medvetande.  
 
En förklaring till att EVM inte riktigt lyckas med att få en bättre och mer stabil position i 
konsumenters medvetande anser jag ligger under ytan. Det jag menar är, att resultaten från de 
konsumenterna som var mest främmande till köp av EVM visade samtidigt att deras egen 
image var starkt kopplad till betydelsen bakom märket vid köp av LVM. Kopplar man ihop 
detta med bilden av användaren, Kapferers (1997) ”reflektion”, så skulle det kunna vara 
EVM:s låga image delvis skapad genom bilden av användaren ”folk som behöver spara 
pengar” som skapar EVM:s diffusa position i medvetandet hos konsumenterna på den svenska 
marknaden. Det är svårt att utifrån denna studie dra några slutsatser om detta men jag tycker 
mig kunna skönja ett mönster i konsumenternas perception av EVM:s image. Utifrån studiens 
resultat anser jag att EVM:s image och det upplevda värdet för pengarna hos EVM (på den 
svenska marknaden) måste förbättras för att konsumenterna ska ta till sig EVM. Melin (1999; 
Gilbert 1999) betonar betydelsen av konsumenters associationer till varumärket för att förstå 
varför konsumenten har den bild de har av märket. Min slutsats är att det är vilka 
associationer konsumenter har till EVM som måste studeras mer ingående för en ökad 
förståelse för vad det är EVM symboliserar i konsumenters medvetande.  
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Figur 13. En sammanställning av resultaten från konsumenternas positionering av EVM och LVM. 
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Det faktum att EVM upplevs till största delen vara till för att öka butikskedjans lönsamhet står 
klart i de flesta konsumenters uppfattning om varför butiken idag har EVM. Så här har 
butikskedjorna en bit kvar att gå innan konsumenten upplever konsumentnyttan av EVM fullt 
ut. Ett citat från empirin får belysa vad jag upplevde att många av konsumenterna känner inför 
utvecklingen av EVM inom dagligvaruhandeln. ”Butiken måste förstå att varumärkena är 
mycket mer värdefulla än de verkar tro […]. Jag tror de lurar sig själva om de tror att vi 
kommer att acceptera att de märkena vi vant oss vid försvinner från marknaden.” Citatet 
tycker jag belyser vikten av att skapa en känsla i butikskontexten så att konsumenten upplever 
att de varumärken den innehåller är där för konsumentens bästa. 
 
 

6.4 Förpackningen 
 
I analysen framkom det klart och tydligt att i stort sett samtliga konsumenter upplever att 
EVM:s förpackningar är osjälvständiga och i allt för stor utsträckning liknar LVM. Här 
aktualiserades sålunda dagens problematik kring ”look-alike” förpackningarna. Backar man 
då 20 år tillbaka så visade forskning om konsumenters perception av ”Misleading package” 
(Belizzi et al 1981) att det inte upplevdes förekomma några vilseledande förpackningar i 
konsumenters perception. Resonemanget är i viss utsträckning motstridigt till teorier om hur 
butikskedjorna genom differentiering i dagsläget säger sig försöker undvika problemet 
(McGoldrick 2002). Jag anser därför att butikskedjorna utifrån studiens resultat och 
konsumenternas perception av EVM och LVM förpackningarna, borde fundera över vad detta 
innebär och om problemet med ”look-alikes” har kommit för att stanna kvar.  
 
Men resonemanget kring förpackningarna kan sägas gå i en rundgång eftersom LVM upplevs 
stå för färgglada förpackningar med en välarbetad och påkostad design medan EVM klassas 
av konsumenterna som att ha tråkiga förpackningar. Det senare är det som flera av 
konsumenterna dessutom uppger vara en av anledningarna till att de avstår från köp av EVM. 
För att de utifrån den enklare designen av förpackningen inte heller litar på innehållet. 
Samtidigt så belyser forskning de yttre signalernas betydelse när erfarenhet om produkten 
saknas. När EVM då försöker tillverka en design som i större utsträckning motsvarar LVM 
för att inbjuda till köp så upplever konsumenterna det som att EVM härmas och apar efter.  
 
Så här gäller det för EVM, att samtidigt som man förbättrar sin tråkighetsstämpel som färgar 
uppfattningen om innehållet, att lägga pengar på att ta fram något gediget och eget. Detta kan 
dock vara en fallgrop för EVM:s nuvarande låga prissättning. Men det kan hända att det 
betalar sig i det långa loppet beroende på om detta kan ha en positiv effekt på konsumentens 
bild av EVM. Och får EVM genom en självständig förpackningsdesign en bättre image och 
ett förhöjt upplevt värde för pengarna så är konsumenterna sannolikt också beredda att betala 
ett högre pris.  
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6.5 Varumärkesportföljens betydelse för Category Management 
 
Varumärkesportföljen inom CM måste upplevas ändamålsenlig av konsumenterna. 
Konsumenterna måste ges möjlighet att uppleva en tillfredsställelse över hela 
konsumtionskedjan. Konsumenterna vill inte uppleva Kotlers (1988) ”the battle of the 
brands” i butikskontexten.  
 
I inledningen av uppsatsen uttryckte jag hur man inom dagligvaruhandeln i större utsträckning 
måste se konsumenterna som en del i förädlingskedjan och inte separerade från 
produktutvecklingen. Jag upplever det ännu tydligare nu efter att ha tagit del av hur 
konsumenterna upplever dagens butikskontext. Aktörerna inom branschen har inte tagit sig tid 
att lyssna på konsumentens röst. Enligt Pellegrini (1996) så är det fina logiska resonemang 
som existerar i teorin angående samarbetet CM inte lika ändamålsenligt i praktiken. Jag är 
utifrån resultaten i studien benägen att instämma helt i Pellegrinis (1996) argumentation, 
eftersom jag utgår från att det som resultaten visar att det konsumenterna upplever i 
butikskontexten, sannolikt inte kan vara det som eftersträvas genom samarbetet CM.  
 
Om konsumenterna dessutom dikterar vad EVM står för utifrån deras många gånger otydliga 
bild, riskerar detta inte bara påverka EVM:s image negativt utan kommer sannolikt även att 
påverka hela butikskedjans image. Detta beroende på att konsumenternas i sin negativa 
perception av EVM i butikskontexten söker efter andra möjliga misskrediteringar av hela 
butiken. I ett vidare perspektiv kan detta då även bli negativt för LVM på hyllan i butiken och 
hela konceptet CM. 
 
Resultaten visar på en stor samstämmighet hos konsumenterna i upplevelsen av dagens 
butikskontext. Det framkom tydligt i studien att konsumenter vill uppleva en balans mellan 
EVM och LVM i butikskontexten för att därigenom uppleva valfrihet. Butiken måste se 
vilken roll olika varumärken ska ges i varumärkesportföljen inom CM för att skapa denna 
känsla hos konsumenten. Ska synergieffekter kunna uppnås mellan EVM och LVM i 
konsumentens medvetande så måste återförsäljare och leverantörer inse att både EVM och 
LVM behövs i butikens gemensamma varumärkesportfölj inom CM. Överlappningar av 
märken behöver inte ses negativt om synergieffekterna utnyttjas så att summan av helheten 
blir större än delarna. Om varumärkesportföljen däremot utnyttjas ineffektivt så riskerar 
helheten att tvärtemot bli mindre än delarna tillsammans. Resultaten i studien visar att varje 
konsument är unik och således komplexiteten bakom konsumentens attityd till de existerande 
varumärkena i butikskontexten.  
 
Så därför måste man inom CM lyssna på konsumenternas önskningar och behov. Därigenom 
kan CM optimeras genom att möjligheter till synergieffekter mellan EVM och LVM kan 
uppnås. Konsumenterna vill ha kvar sina LVM men ser samtidigt på EVM som ett alternativ 
för att öka utbudet i butiken så att allas behov kan tillfredsställas. Om jag har uppfattat 
konsumenterna i studien korrekt så har EVM en framtid på den svenska marknaden. Men all 
utveckling måste ske med en bibehållen känsla av respekt för konsumenterna och inte som nu, 
på bekostnad av att LVM upplevs försvinna från hyllan och marknaden genom 
butikskedjornas manipulation av butikskontexten. I mitt arbete24med CM var en av de 

                                                 
24  Magisterkursen, VT 2003, marknadsföringsteoretiska perspektiv del tre ”CM- förekommer det synergieffekter 
mellan EVM och LVM?”. 
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slutsatser jag kom fram till i arbetet, att konsumenten måste vägledas till att se EVM och 
LVM hand i hand tillsammans i en kategorihelhet och med en visad respekt för de olika 
produktkategorierna i butikskontexten. Denna slutsats anser jag nu efter de genomförda 
konsumentintervjuerna vara i allra högsta grad relevant. 
 
 
En avrundning av slutsatsdiskussionen. 
 
Återförsäljare och leverantörer måste våga släppa lite på den egna prestigen, för att på lång 
sikt vinna mer. Att inom CM arbeta mera utifrån ett kategoritänkande istället för att var och 
en tänker på sitt eget varumärke. Det var trots allt en av konsumenterna i studien som sa sig 
vara övertygad om att butikskedjorna tror att de breddar sortimentet genom sina EVM. Detta 
tycker jag visar att det är möjligt att skapa en butikskontext som konsumenten upplever vara 
för konsumentens bästa. 
 
Här vill jag koppla konsumenternas samlade negativa upplevelser angående butikens 
exponering av sina EVM och samtidigt missbruk av hyllplatser till ”aisle management” som 
Gruen och Shah (2000) förespråkar. Det borde inte vara så svårt att i praktiken omsätta det 
man redan vet i teorin. Så min slutsats blir att man inom CM tror sig göra något som man i 
själva verket inte gör, dvs. optimera butikskontexten. Min slutliga rekommendation blir att 
när teori och praktik verkar skilja sig åt så som det framkommit genom resultaten i denna 
studie så anser jag att man i större utsträckning måste göra konsumentundersökningar på det 
praktiska arbetsfältet för att skapa beslutsunderlag till en effektiv CM. 
 
Om utbudet av varumärken i butiken till övervägande del upplevs bestå av butikens EVM, så 
är det inte bara förtroendet för butikens sortiment som försämras i konsumenternas 
uppfattning. Majoriteten av konsumenterna upplever då också att butiken försöker styra dem 
genom att valmöjligheterna då upplevs minska. Precis som Hoch (1996; Collins-Dodd & 
Zaichkowsky 1999; Håkansson 2000; Ailawadi 2001) så anser jag att man inom CM måste 
inse att både handeln och konsumenterna behöver de betydelsefulla LVM, lika mycket som de 
betydelsefulla LVM behöver butikskedjan och sina konsumenter för att överleva. Slutsatsen 
blir att man inom handeln och CM gemensamt genom att lyssna på konsumenterna måste 
finna en arbetsform som får konsumenterna att uppleva EVM som ett likvärdigt och bra 
alternativ samt komplement till LVM i butikens utbud. Det handlar om att skapa en känsla 
hos konsumenterna av att butikskedjan tar fram sina EVM för konsumenternas skull och att 
dessa tillsammans med LVM kan erbjuda konsumenten en större valfrihet i butikens utbud. 
Då kommer det också att upplevas okej om alla tillsammans tjänar pengar på detta. 
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7 Studiens bidrag samt förslag till framtida 
forskning 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 
 
Med denna uppsats har jag önskat bidra till att fylla den kunskapslucka jag anser existerar 
inom CM teorin. Kunskapsluckan fann jag, då jag sökte efter undersökningar om hur 
konsumenterna inom dagligvaruhandeln på den svenska marknaden upplever EVM och LVM 
i förhållande till varandra i butikskontexten. Den litteratur jag fann i ämnet var i stort sett 
uteslutande utländsk och hade således av förklarliga skäl inte heller beaktat den svenska 
dagligvaruhandeln. Samtidigt som befintlig teori inom CM i väldigt liten för att inte säga 
ingen utsträckning har beaktat hur konsumenter påverkas av hur varumärkena upplevs 
figurera i butikskontexten och vilken roll de olika varumärkena spelar för konsumenten i 
butikskontexten. 
 
Jag har efter att ha genomfört denna studie av konsumenter inom dagligvaruhandeln 
anledning att tro att studier av liknande karaktär framöver kommer att bli allt mer 
betydelsefulla för handeln och för att optimera samarbetet inom CM. Studiens resultat visar 
att konsumenter inom dagligvaruhandeln är insiktsfulla och i en mycket hög grad 
reflekterande över den rådande utvecklingen på den svenska marknaden. Jag anser att 
resultaten från min studie fyller en teoretisk lucka genom att belysa problemområdet från ett 
konsumentperspektiv samtidigt som den kvalitativa metodens djupintervjuer skapat en 
substans i resultaten. Detta anser jag borde utgöra en värdefull teoretisk grund för vidare 
forskning utifrån konsumentperspektivet i avsikt att optimera utfallet av samarbetet i 
butikskontexten inom CM.  
 
Studiens resultat anser jag bidrar till CM litteraturen genom att lyfta fram värdet av att ur ett 
konsumentperspektiv förstå EVM och LVM:s roll i den kontext de verkar. Ska man inom CM 
lyckas med att ha konsumenten i fokus så måste man också ge akt på hur konsumenterna 
uppfattar EVM respektive LVM inom och mellan kategorierna i butikskontexten. 
 
Resultaten i studien antyder samtidigt att EVM på den svenska marknaden har en svag image 
i förhållande till LVM och att konsumenten därför kan ha svårt att positionera EVM i sitt 
medvetande. Bilden av användaren kan sägas vara tydlig medan bilden av märket är svag. 
Tillsammans med tidigare forskning om EVM:s utveckling och hur EVM upplevs av 
konsumenterna anser jag att denna studie med sina resultat bidrar till vidare forskning om vad 
det är som skapar denna otydliga bild av EVM i konsumentens medvetande och varför.  
 
Kanske kan även de i studien framkomna hypoteserna inspirera och därigenom bidra till att gå 
vidare för att i en kvantitativ studie testa om resultaten i denna studie kan generaliseras på 
konsumenter inom den svenska dagligvaruhandeln. 
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7.2 Praktiskt bidrag 
 
Resultaten från min studie visar precis som tidigare forskning, att upplevelsen i 
butikskontexten har en betydelse för samt en påverkan på konsumenten. Det som framkom 
tydligt i studiens resultat var betydelsen av konsumentens upplevelse av hur varumärkena 
figurerade i butikskontexten och graden av displayeffekt konsumenten utsattes för. Det finns 
ett behov av att alla aktörerna inom handeln och CM i större utsträckning än tidigare går ut på 
det praktiska arbetsfältet för att inhämta information. Min rekommendation är, att de utifrån 
studiens resultat måste se hur de ska kunna göra det annorlunda. Mitt syfte med 
undersökningen har inte varit att skapa ett verktyg i form av ett komplett åtgärdsprogram. 
Utan jag vill genom resultaten snarare belysa de kritiska faktorer som jag har funnit påverkar 
konsumenternas attityd till EVM och LVM. Baserat på studien resultat så kommer dessa 
faktorer sannolikt också att påverka om konsumenterna i framtiden ska uppfatta varumärkena 
i dagligvaruhandelns butikskontext positivt eller negativt. 
 
 

7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Utifrån studiens resultat finner jag att flera inspirerande tankar för vidare studier inom 
problemområdet har dykt upp. Detta till stor del beroende på att det ur konsumentperspektivet 
har framkommit att det som behövs inom dagligvaruhandeln och CM är en förståelse för hur 
konsumenterna upplever varumärkena inom dagligvaruhandeln i den kontext de verkar.  
 
Med resultaten i denna studie som utgångspunkt anser jag, att ett intressant ämnesområde för 
vidare studier skulle vara att närmare studera EVM:s image. Detta baserat på att 
konsumenterna verkar ha svårt att mentalt positionera EVM. Den psykologiska 
positioneringen av EVM flackar hit och dit i konsumenternas medvetande allt eftersom de 
upplever en positiv respektive negativ erfarenhet av märket eller produkten bakom (svenska 
marknaden). Det vore även intressant att gå vidare och relatera detta till ”brand equity” för 
varumärkena inom dagligvaruhandeln. Utifrån studiens resultat tycker jag också att vidare 
studier om märkets emotionella betydelse samt ”added value” när det gäller EVM skulle 
tillföra forskningen en relevant kunskap. Men också vidare studier ur ett konsumentperspektiv 
för en större förståelse för betydelsen av hur EVM och LVM upplevs figurera inom och 
mellan kategorierna i butikskontexten anser jag vara av värde. Det sistnämnda förslaget är 
framförallt med tanke på CM. 
 
Utifrån de i studien framkomna hypoteserna så tycker jag att det vore intressant att gå vidare 
och testa dessa hypoteser i en kvantitativ studie. Detta eftersom denna studie bidragit till att 
skapa en större förståelse för problemområdet och att det vore av intresse att se om resultaten 
jag funnit hos konsumenterna i denna kvalitativa studie gäller för konsumenter generellt. 
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Jag berättar inledningsvis om syftet med studien och ger en kort beskrivning av EVM och 
LVM. Jag berättar vidare att jag har valt att avgränsa min studie till tre produktkategorier 
och redan vid intervjuns början ställer jag fram ett urval av artiklar från respektive kategori 
på bordet framför oss, för att exponera såväl artiklar ur EVM sortimentet som artiklar från 
producenternas LVM (se bilaga 2). 
 
Intervjun genomförs som ett personligt samtal där jag som intervjuare agerar i rollen som en 
god lyssnare. Jag avser att låta intervjupersonen prata fritt kring hur hon eller han uppfattar 
dagligvaruhandelns EVM och LVM i förhållande till varandra. Men för att i möjligaste mån 
säkerställa att jag får de svar som gör att syftet med min studie kan uppnås, kommer jag att 
vid behov under intervjun att ställa de på förhand uppställda frågorna under respektive tema. 
Även spontant uppkomna frågor inom respektive tema nedan, kan vara nödvändigt i den mån 
de bedöms hjälpa till att uppnå studiens syfte. 
 
 
Namn__________________________  Hur skulle du beskriva dig själv,
    som konsument av dagligvaror 
Ålder__________________________  ________________________________ 
 
Familj______________________  ________________________________ 
 
Nuvarande 
Sysselsättning___________________ 
 
Bostadsort______________________ 
 
 
Inledningsvis ställer jag några frågor i ett syfte att aktivera konsumentens inköpstankar. 
 
Hur ofta handlar du dina/era dagligvaror? (Dagligen, Veckohandel? ) 
 
Bestämmer du dig i förväg för vad du ska handla? (Skriver du inköpslista, Köper på impuls eller både 
och?) 
 

1. Teman 
 

• Butikskontexten 
 
Hur du upplever den butik (kontexten) eller de butiker där du brukar handla dagligvaror 
försök att beskriva butiken d.v.s. display av varorna, lätt eller svårt att finna det du söker? 
 
Vilket utbud förväntar du dig att finna i butiken? (Krav på att butiken skall tillhandahålla vissa för 
konsumenten självklara märken/produkter) 
 
Kan du beskriva vilka intryck du får av de olika varumärkena genom butikens sätt att 
presentera dem för dig? (Påverkas du av vilka varumärken som står bredvid varandra på hyllan) 
 
Beskriv hur du väljer vilket varumärke du ska ta när du står där framför butikshyllan? 
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Hur agerar du spontant om det tänkta varumärket inte finns vid inköpstillfället? 
 
Har du lagt märke till hur EVM och LVM placerats inbördes i förhållande till varandra på 
hyllan och i butiken? (Utveckla kommentarer kring meningen med denna strategi) 
 
Hur påverkas du av varumärkens inbördes placering på hyllan? 
 
Vad tror du de i butiken tänker på när de väljer ut platsen till de olika varumärkena på hyllan? 
 
Hur tror du att du påverkas av varumärkesreklam i butiken? (Uppmärksammar du dina 
favoritmärken i reklamen eller får reklam dig att vilja prova nya för dig okända märken genom priserbjudande i 
butiken, påverkas du av hur extraerbjudande, kupongerbjudande exponeras i butiken?) 
 
Kan du komma ihåg någon reklam i butiken som du upplever påverkat dig extra mycket? 
(Lansering av ny produkt, kupongerbjudande) 
 
Hur tror du att den procentuella fördelningen är mellan EVM och LVM artiklar i butiken? 
 
 

• Pris 
 
Anser du att du är en prismedveten konsument? (Brukar du jämföra priser i butiken och/eller mellan 
butiker?) 
 
Väljer du att handla i lågprisbutiker?  
 
Är det så att du väljer vissa varumärken enbart för att de håller ett lågt pris? 
 
Hur påverkas du av extrapriser och andra priserbjudanden? (Smart shopper self-perception 3.10.5) 

 
Finns det inköpstillfällen/produkter då priset blir mindre viktigt för dig? (Förklara varför) 

 
 

• Varumärkets betydelse 
 
Har du några varumärken som du regelbundet väljer vid köp? 
 
Har du någon känslomässig koppling till dessa varumärken? (T.ex. ”Hade vi hemma när jag var 
liten”) 
 
Tycker du om att prova nya varumärken?  
Om ja, varför och hur ofta?  
 
Och vad är det som får dig att prova? (Söker efter ny produkt, missnöjd med den ”gamla”? Eller bara 
nyfiken?) 
 
Om nej, varför inte? 
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Kommer du ihåg något tillfälle då du valt att byta från ett varumärke till ett annat? (Från vilket 
märke bytte du och till vilket? Varför valde du att göra detta? Hur gick det till? ) 
 
Vilka egenskaper hos ett varumärke är det som gör att du väljer att vara märkeslojal? 
 
Har dina val av produkter/märken inom dagligvaruhandeln några gemensamma egenskaper 
som betyder mycket för dig och som gör att du väljer att handla just dessa? (Miljö, hälsa, 
produktion etc.) 
 
Hur upplever du de ”etablerade märkena” från leverantörerna LVM? (När du handlar produkter 
med dessa varumärken som tillverkas av leverantörerna för att därefter distribueras till dig som konsument via 
återförsäljarens butik vad är det då du upplever?) 
 
Vad är det som påverkar dig vid val av dessa LVM produkter? 
 
Anser du att dessa ”varumärken” kan ersättas av andra produkter?  
Om ja, beskriv på vilket sätt? 
Om nej, varför inte? 
 
Vad tänker du spontant på om jag säger butikens egna varumärken? 
 
Kan du namnet på några av butikskedjornas egna varumärken? (Ge exempel, 
känner du till i vilka butiker du hittar respektive produkt du nämnde ovan?) 
 
Har du köpt något av butikernas egna varumärken?  
 
Brukar du köpa egna varumärkes produkter?  
Om ja, hur ofta köper du någon av dessa produkter? 
 
Vilken är den främsta anledningen till att du väljer produkter ur sortimentet egna 
varumärken? 
(Kan du nämna några av produkterna inom sortimentet egna varumärken som du föredrar? Varför? finns det 
några specifika produktkategorier där du föredrar att handla butikens egna varumärken framför butikens övriga 
varumärken?) 
 
Om nej, varför inte? (Kopplas till köp av EVM) 
 
Hur är din inställning till butikens egna varumärken? 
 
Hur är din inställning till egna varumärken i förhållande till leverantörernas varumärken? 
 
Hur mycket tänker du på märkets betydelse (ska passa in) vid val av märke? (blir valen av 
produkt annorlunda beroende på om det är till vardag eller fest, jämför föreställningen har börjat och ”produce a 
culture”) 
 
Hur upplever du sortimentet i butiken? (Kompletterar de egna varumärkena butikens övriga varumärken 
eller konkurrerar produkterna sinsemellan om din uppmärksamhet?) 
 
Vad betyder butikens alltmer ökande utbud av egna varumärkes för dig som konsument? 
(Anser du att butiken genom EVM erbjuder dig ett större, bättre, och ökat utbud, Eller känns det som om utbudet 
har krympt? upplever du att du hittar rätt bland produkterna i butiken). 
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För vems skull anser du att butiken erbjuder sina egna varumärken? (Upplever du att 
konsumentalternativen har ökat genom butikernas EVM? Positiva eller negativa tankar kring utvecklingen av 
egna varumärken?) 
 
Hur stort utbud av olika produkter och varumärken behöver du som konsument? 
 
 

• Förpackningen 
 
Hur upplever du de olika förpackningarnas displayeffekt i butiken och hur tror du att detta 
påverkar dig i valet av varumärke? 
 
Hur påverkas du av själva layouten på förpackningen när du står framför hyllan i butiken? 
 
Har förpackningen en direkt påverkan på dig vid valet av varumärken i butiken? 
(Hur viktig är en produkts förpackning för dig, trygghet, riskreducering, också koppla till betydelsen av 
konsumenters bild av användaren av märket) 
 
Spelar utseendet på förpackningen någon roll för dig? 
(Har du någon gång valt en produkt enbart för förpackningens skull? Funktionell, ensamhushåll, 
ekonomiförpackning el. häftig layout, imagen?)  
 
Kan du beskriva hur du upplever butikens egna varumärken och de övriga varumärken 
(leverantörernas) avseende förpackningen? (Förekommer där likheter eller skillnader? copycat 
problematiken, risken att ta fel produkt från hyllan) 
 
 

2. Means-end kedjan  
 
Grunert och Grunert (1993) betonar värdet av att arbeta med means-end kedjor när syftet är 
att få insikt i vilka attribut konsumenter finner vara viktigast hos produkter och varumärken. 
Melin (2002) framhåller att alla produkter i första hand är till för att tillfredställa de 
grundläggande behov som konsumenten har, men tillägger att det är produktens ”added 
value”, d v s produktens upplevda mervärde, som slutligen avgör konsumentens val av 
produkt. 
 
Tekniken ”laddering” används för att utveckla konsumenters ”means-end” kedjor och 
Solomon (et al 1999) menar att man med hjälp av denna intervjuteknik kan fånga 
konsumenters associationer mellan specifika attribut. När det man söker är en inblick i ett 
varumärkes upplevda värde och svar på frågan varför konsumenter väljer att köpa det de 
köper så har ”laddering” visat sig vara en lämplig intervjuteknik. Genom att använda mig av 
denna intervjuteknik är min förhoppning således att jag genom mina frågor ska förmå att öka 
konsumentens abstraktionsnivå steg för steg i ”means-end” kedjan. För en mer utförlig 
beskrivning läs i metodkapitlet (2.13.2 och 2.13.2.1). 
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I det praktiska genomförandet av intervjun så börjar jag med att be intervjupersonen (IP) välja 
en produkt ur EVM sortimentet och därefter en produkt ur LVM sortimentet. Min önskan är 
här att produkten skall väljas från någon av studiens tre produktkategorier (papper, 
subkategorin till smaksättare: ketchup eller bröd). Detta därför att jag tror att detta underlättar  
en jämförelse av resultaten avseende graden av abstraktionsnivån för EVM respektive LVM 
produkter samt slutvärdet. 
 
När respektive produkt ur EVM och LVM kategorierna har valts låter jag IP välja vilken av 
kategorierna vi ska börja med. Den andra produkten ”läggs åt sidan” för att arbeta med en 
”means-end” kedja åt gången. Anledningen varför jag ber IP om att välja både EVM och 
LVM produkten före intervjuns genomförande är att jag vill undvika en eventuell 
snedvridning i resultatet baserat på att IP efter den första kedjan väljer den andra produkten 
färgad av sin första kedja. Till att börja med så ber jag IP om att i steg ett i intervjun beskriva 
de konkreta attribut hos produkten som är anledningen till IP:s köp. För att därefter genom en 
”laddering” av frågorna klättra vidare upp på stegen med frågor av typen ”varför är det 
viktigt för dig att?”. Dessa uppföljande frågor har som syfte att låta en stegring av värden 
växa fram i IP:s medvetande, för att försöka fastställa hur konsumenter (IP) kopplar ihop 
produktperception med värderingar av olika produkter. 
 
En av pilotstudierna får illustrera ett exempel på en intervju med ”laddering”. 
 
Ladderingsstege för EVM toalettpapper (läses nerifrån och upp). 
 
Känner mig inte ful. 

• På vilket sätt får detta dig att må bra? 
Välbefinnande 

• Varför är detta så viktigt för dig? 
Undviker smärta  

• Vad vill du uppnå genom detta? 
Undviker narig hud under näsan och i stjärten 

• Vad är det du vill uppnå genom köp av mjukt toalettpapper? 
För att det också ska kunna användas för att snyta sig i. 

• Varför är det så viktigt för dig att pappret är mjukt? 
Man är rädd för att en ny produkt till ett lägre pris inte håller måttet. Kanske en fördom men 
så är det. 

• Vad får dig att använda denna liknelse? 
Mjukt, inte strävt och hårt som de gamla östtyska toalettpappren 

• Vad är viktigt för dig när du väljer att köpa toalettpapper? 
För att jag ska använda mig av en produkt från det egna varumärket, så måste den bevisa för 
mig att den håller högre kvalitet än leverantörernas och till ett lägre pris för att jag ska börja 
använda det märket. 

• Hur mycket betyder märket på toalettpappret för dig? 
Jag är svårflörtad. Toalettpappret hittade jag i en butik en dag jag handlade och hade gått 
om tid samt var öppen för att prova något nytt till ett lägre pris 

• Vad var det som fick dig att köpa en produkt från butikens egna varumärken? 
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3. Figuren 
 
Intervjupersonen ombeds nu att placera (psykologiskt positionera) EVM och LVM i figuren 
(se vidare metoden 2.13.3). 
 
 

4. En avslutande diskussion kring EVM och LVM:s 
förpackningar och butikens hyllschema 
 
Med fokus på de framställda förpackningar ber jag intervjupersonen välja och prata fritt kring 
vilka attribut och känslor som finns i och kring förpackningarna (även en mer generell 
diskussion förs kring olika förpackningar och deras roll i butikskontexten). Jag vill ta reda på 
och vidareutveckla hur förpackningarna eventuellt kan påverka attityden till EVM och LVM 
(se vidare 2.13.1 och bilaga 3). 
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Kategorin kolonial, med torra produkter som konserver, soppor, smaksättare etc. har inte så 
många lokala avvikelser och kan därför lämpa sig väl för en studie av det här slaget. I 
kategorin färskvaror som mjölk, chark och matbröd är de lokala avvikelserna större, vilket 
kan göra det svårare att jämföra resultaten beroende på att utbudet inom sortimentet varierar 
mycket. Min bedömning är samtidigt att de lokala avvikelserna saknar betydelse för att svara 
på syftet, eftersom jag studerar hur konsumenterna upplever EVM och LVM i förhållande till 
varandra som hela kategorier och inte har för avsikt att jämföra de enskilda produkterna. De 
kategorier som Jörgen Månsson rekommenderade var, för EVM papper och för LVM 
konfektyr samt för EVM/LVM mixad kategori så rekommenderade han en subkategori till 
kategorin smaksättare, ketchup. Eftersom jag spontant kände att konfektyr skulle bli svårt att 
arbeta med i min studie eftersom inte alla äter godis, valde jag bort denna kategori. Jag behöll 
kategorierna papper och ketchup. Det jag nu saknade var en kategori där LVM artiklar var 
övervägande i antal. Jag valde kategorin matbröd, där det ingår mjukt bröd, korvbröd och 
skorpor och som består till stor del av LVM artiklar men det förekommer dock några EVM 
inom kategorin. Innan jag bestämde mig definitivt för den sistnämnda kategorin stämde jag av 
beslutet med Ingvar Linqvist matchef på Coop Forum i Burlöv.  
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Nedanstående förpackningar var de jag hade med mig till intervjun och ställde fram på bordet 
före intervjun. 
 
Kategorin innehållande övervägande EVM artiklar och no names. 
PAPPER: toalettpapper, hushållspapper, näsdukar 
 

• ICA:s Bad & Toalett 6 pack/EVM 
• Blåvitt toalettpapper 2 pack/EVM 
• Eldorado toalettpapper 6 pack/EVM 
• Billigt och Bra toalettpapper 6 pack/No names 
 
• Leni toalett papper 6 pack (ett lite lyxigare toalettpapper står det på 

förpackningen)/LVM 
 
 
Kategorin innehållande övervägande LVM artiklar. 
MATBRÖD: mjukt matbröd, korvbröd och skorpor 

 
• Pågens fullkornslimpa/LVM 
• Skogaholms skorpor/LVM 
• Pågens Jättefranska/LVM 
 
• ICA:s små bagetter/EVM 
• Signum små bagetter/EVM 
• Änglamark skorpor/EVM 

 
Kategorin innehållande en mixad fördelning av EVM och LVM artiklar. 
En subkategori till kategorin smaksättare: KETCHUP. 
 

• Änglamark Ekologiska ketchup/EVM 
• Blåvitt ketchup/EVM 
• Signum ketchup/chili/EVM 
• ICA handlarnas tomatpuré/EVM 
 
• Felix ketchup/LVM 
• Heinz chilisås/LVM 
• Heinz ketchup/LVM 

 
 
Bilaga 4 Schema över butikshyllan (pdf-fil) kunde tyvärr inte bifogas i detta Word 
dokument men finns att tillgå i arkivexemplaren på Ekonomiska kursbiblioteket. 
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