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Sammanfattning 
 
Undersökningar med uppfödare, utställningsintresserade och djuraffärskonsumenter, där det 
är djuraffärskonsumenter som är mest intressanta har genomförts. En tydlig slutsatts man kan 
dra är att dessa konsumenter inte tycker att det är någon större skillnad mellan Hills, Royal 
Canin och Eukanuba. De tycker dock att det de själva använder är bäst, med anledning till att 
det fungerar bra på hunden.  
Konsumenter väljer hundmat genom rekommendationer och genom att prova sig fram. En bra 
strategi för producenterna för dessa foder är att utbilda djuraffärspersonalen för att få de att 
rekommendera ett visst foder samt att tillhandahålla butikerna med gratis provpåsar som bör 
vara ca 3kg. 
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Förord 
Djurfoderbranschen har alltid fascinerat mig men det är framförallt hundmat som fångat mitt 
stora intresse. Något som man  köper men inte konsumerar och något som hundägare lägger 
ner en hel del pengar på. Är något bättre en ett annat och vad anses bra? Det är något som 
kommer belysas i denna C-uppsatts. Jag kommer att lägga fokus på hundmat som säljs via 
bland annat djuraffärer då dessa foder i vissa fall är av högre kvalitet. 
 

1. Inledning 
 
I detta kapitel går författaren igenom branschens bakgrund och det upplevda problemet som i 
sin tur leder till problemformuleringen. Syftet med undersökningen tydliggörs och likaså vilka 
avgränsningar som görs.  
 
Arbetet kommer läggas upp enligt följande: 
  

  
 
Uppsatsen kommer att inledas med en branschbeskrivning av djurfoder i allmänhet och 
hundmat i synnerhet. Vidare kommer en problematisering att diskuteras som kommer leda till 
forskningsfrågan som författaren kommer försöka svara på. Metoden för arbetet kommer att 
presenteras samt empirin. Detta leder till en analys av insamlat data med hjälp av olika teorier 
som mynnar ut i en slutsats. 
 

Definitioner 
 
Kvalitetsfoder och kvalitetshundmat kommer i denna uppsatts vara samma sak = foder som 
innehåller allt en hund behöver samt en hög mängd kött och säljs endast via fackhandeln. 
 
Fackhandel = djur- och zooaffärer, veterinärkliniker, djursjukhus, lantmännen samt 
uppfödare.  
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1.1. Bakgrund 
Hund- och kattbranschen är en marknad som omsätter mer än tre miljarder kronor per år 
enbart i Sverige. Totalt omsätter katt- och hundmat 2,4 miljarder kronor per år och då kommer 
ca 65 % från dagligvaruhandeln och resterande från fackhandel, lantmännen, 
veterinärkliniker, djuruppfödare samt djursjukhus. I Sverige finns i dagsläget ca 900 000 
hundar och ca 1,5 miljon katter (Staffan Hansson).  
Kattpopulationen växer med 2,5% medan hund bara växer med 0,7% sett på medeltalet av 
USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien (Morgan Stanley, global reviews, 2004). Varpå 
man kan dra slutsatsen att katt populationen ökar mer i Sverige än hundantalet. Studier av 
Morgan Stanley visar att det framförallt är små hundar som ökar i antal. 
 
 Det finns idag runt 100 olika hundfoder i Sverige, där Doggy är ledande i dagligvaruhandeln 
och de fyra ledande inom fackhandeln är, i ordning, Royal Canin, Eukanuba, Hills och Purina 
(Staffan Hansson).  Dessa märken är ägda av stora multinationella företag; Royal Canin av 
Mars, Eukanuba av Procter & Gamble, Hills av Colgate Palmolive och Purina av Nestlé.   
  
Det finns ca 700 djuraffärer i Sverige varav 230 ingår i någon av 4 rikstäckande kedjor. Dessa 
är Granngården med 124 butiker, Djurmagasinet och Djurens värld med 40 butiker vardera 
samt Arken med 30 butiker. Medan det finns runt 4000 livsmedelsbutiker runt om i Sverige. 
 
I Europa är fördelningen mellan blöt och torr djurmat, 65% - 35%, men i USA har redan 
marknaden förändrats till ett 30% - 70% förhållande. Det är i framförallt torrfoder som det 
lämpar sig att tillsätta ingredienser som kan ge djuren olika fördelar, (Morgan Stanley, global 
reviews, 2004), som exempelvis glukosamin som hjälper smörja lederna på äldre hundar. 
 
Studier som redovisas av Morgan Stanley visar att man i större utsträckning förmänskligar 
sina husdjur, hundar har gått från bakgårdshundar till viktiga familjemedlemmar. Detta har 
lett till att de pengar som spenderas på dagens husdjur har ökat drastiskt både på 
kvalitetsfoder och olika tjänster. Framförallt har veterinärbesöken ökat kraftigt, vilket Morgan 
Stanley tycker reflekterar i att djurägarna försöker öka djurens fysiska och psykiska 
välmående. Vidare finns det studier som visar på att 59% av djurägare firar djurets födelsedag 
och 83% ser sig själva som djurets mamma eller pappa. Branschen har svarat på detta 
beteende genom att marknadsföra sina produkter ”higher value added” (Morgan Stanley, 
global reviews, 2004). Det som menas med det är att producenterna marknadsför produkterna 
genom att säga att en viss produkt minskar risken för diabetes, eller övervikt som kan leda till 
tidigare död. 
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1.2 Problemdiskussion 

Produkt och distributionskanaler 
Försäljningschefen för Eukanubas foder i Sverige uppger att de fyra ledande märkena 
innehåller högre andel kött än de billigare konkurrenterna samt att forskning och utvecklingen 
är ledande av dessa. Han framhåller att andelen animaliska proteiner är högre och det ger 
högre smältbarhet vilket leder till att hundarna inte behöver äta lika mycket. Katter som är 
strikta köttätare har mycket svårt att tillgodogöra sig växtproteiner utan det är framförallt 
animaliska proteiner de kan ta upp, hundar kan smälta det men det tar längre tid och de kan 
inte ta upp näringen på samma sätt som i animaliska proteiner. En av anledningarna till att 
växtproteiner tillsätts i foder är att det är billigare än animaliskt protein. Genom den höga 
kvalitén på fodrena är åtgången av det mindre än för produkter som finns i dagligvaruhandeln 
(Staffan Hansson).  
 
Det som är den stora skillnaden mellan hund- och kattmat är att katter är mycket kräsna och 
hundar i sin tur äter det mesta som den bjuds på. Det är därför viktigt att veta hur 
konsumenten, som köper fodret, ser på de olika varumärkena. Givetvis finns det kräsna 
hundar och viss hundmat som har högre smaklighet. Men hundar matvägrar sällan på samma 
sätt som katter.  
 
Severa Pet Foods som distribuerar Eukanuba i Sverige säljer sina produkter till djuraffärer, 
Lantmännen, veterinärkliniker, djuruppfödare samt djursjukhus. Anledningen till att de inte 
distribuerar till dagligvaruhandeln är att produkterna enligt de skulle sälja dålig på grund av 
det höga priset. Man måste ha någon som kan berätta för kunden om fördelarna (se ovan om 
Eukanuba), för att produkten ska sälja eller göra stora marknadsföringskampanjer. De största 
konkurrenterna med samma säljsituation är Royal Canin, Hills och Purina. Annars är Doggy 
AB, den största hund- och kattmatsproducenten i Sverige (Doggys hemsida). Doggy är 
framförallt en stor aktör inom dagligvaruhandeln.  
 
Royal Canin, Eukanuba, Hills och Purina lägger ner mycket tid och pengar på utveckling och 
forskning. Detta för att kunna få fram, vad de hävdar är, det bästa fodret för hunden. Med bla 
hög andel animaliska proteiner för högre smältbarhet, mineraler mot tandsten, DHA för 
smartare hundar, långsamma kolhydrater etc. Är detta faktorer som återförsäljare och 
konsumenter ser som viktiga? Hur stor påverkan har varumärket? Påverkas de av utseendet på 
påsarna? Vilka är nyckelfaktorerna?  
 
I stort sätt har Royal, Hills, Eukanuba och Purina samma fördelar men framtagna på olika sätt. 
Vad är det konsumenten ser som viktigt? Är det de som aktörerna fokuserar på? Väljs foder 
på grund av rekommendation eller provar man sig fram?  
 

1.3. Relevans 
Det finns forskningsartiklar om hundmat. De är huvudsakligen inriktade på specifika 
ingredienser i fodret. Dock har författaren inte funnit någon forskning kring det specifika 
ämnet hur konsumenter uppfattar kvalitetsfoder.  
 
Författaren ämnar att bidra till en djupare förståelse för hur konsumenter upplever och ser på 
kvalitetshundmat. 
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1.4. Frågeställning 
På vilka grunder väljer hundägare foder? Och hur upplever de att foder skiljer sig emellan? 
Hur bör man som aktör agera för att få nya kunder?  

1.5. Syfte 
Syftet med denna uppsatts är att få en förståelse för hur hundmat är uppfattat. Och att få en 
bredare insikt hur konsumenter väljer något som de själva inte ska konsumera. Det är av stor 
betydelse att förstå konsumenternas köparbeteende, först när man vet vad konsumenterna 
prefererar kan man som hundmatsproducent ta fram rätt marknadsföringsstrategier.     

1.6. Avgränsningar 
Författaren har valt att avgränsa sig till att se på hundmat som endast distribueras via 
fackhandeln.  
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2. Metod 
 
I detta avsnitt beskriver författaren olika teoretiska ansatser en undersökning kan ha 
genomföras med. Vidare beskrivs tillvägagångssättet och kritik till enkäten samt 
respondenterna. 

 

2.1. Förförståelse  
Författarens bakgrund 
Författarens bakgrund börjar med arbete i zooaffär arbete hösten 2003 till hösten 2004. vidare 
har författaren arbetat på Iams Europe, Genève, som ägs av Procter and Gamble sommaren 
2005. i och med detta finns viss förförståelse för bransch och ämne. Jag ser det då som svårt 
att vara helt objektiv och därför finns det anledning att tro att författarens värderingar och 
tolkningar kan komma att speglas och på så sätt vara subjektiva. 
 

2.2 Undersöknings ansats  

2.2.1. Explorativ 
Explorativ ansats används främst då undersökaren inte har någon stor förståelse för problemet 
han söker sig undersöka. Detta karaktäriseras av flexibilitet och mångsidighet. 
Tillvägagångssättet är sällan strukturerat utan undersökaren jobbar med ett öppet 
förhållningssätt till problemet. Exempel på tillvägagångssätt är att utforma en fokusgrupp, 
kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer. Urvalen är ofta mindre och icke 
sannolikhetsurval. Huvudsyftet är här att skaffa sig en förståelse. (Malhotra och Birks, 1999, 
s. 63) 

2.2.2. Konklusiv 
Undersökaren har vid denna ansats en större förståelse för problemområdet. Här testar man 
specifika hypoteser och samband. Denna typ av ansats har ett mer strukturerat och formellt 
förhållningssätt. Data grundas på en kvantitativ analys, ofta stora representativa exempel. 
Exempel på tillvägagångssätt kan vara enkätundersökning, sekundärdata och databaser. 
Huvudsyftet är här att mäta. (Malhotra och Birks, 1999, s. 63) 
 

2.2.3. Konklusiv ansats kan delas in i två typer av undersökningar 
Deskriptiv undersökning 
Baseras på en konklusiv ansats. Med deskriptiv menas att man försöker beskriva något, som 
till exempel marknadsfunktioner eller olika marknadskaraktäristika. (Malhotra och Birks, 
1999, s. 69) Detta innebär att detta tillvägagångssätt ofta grundas på beskrivande 
formuleringar av hur man tror marknaden fungerar.  
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Kausal undersökning 
Målet med detta tillvägagångssätt är att hitta olika orsak-verkan förhållanden. Detta 
tillvägagångssätt syftar till att skapa förståelse för: 

- Vilka variabler som är beroende eller oberoende. 
- För att utreda förhållandet mellan de kausala variablerna. 
- Lämpar sig även vid hypotestest. 

(Malhotra och Birks, 1999, s. 70) 
 

2.2.4. Val av ansats 
Då författaren har stor förståelse för ämnet och då ett mätbart resultat eftersträvas kommer 
konklusiv ansats att göras. Författaren har även avsikt att tillämpa explorativ ansats för 
djupare förståelse.  
 

2.3 Undersökningsmetod  

2.3.1. Kvalitativ 
Malhotra och Birks, 1999, s. 132 ff. skriver att en kvalitativ undersökning är ostrukturerad, 
preliminärt och av explorativ karaktär. Vidare menar de att syftet med en kvalitativ 
undersökning är att försöka fånga respondenternas beteenden, upplevelser och känslor på 
deras egna termer och sätt att uttrycka sig. 
 

2.3.2. Kvantitativ 
Enligt Bengt Gustavsson handlar kvantitativa mätningar om att kunna sätta siffror på olika 
saker som upplevelser och objekt efter bestämda regler. Allt insamlat material kommer i sin 
tur att kunna sammanställas i sifferform. Han nämner även att enkäter är ett av de vanligaste 
sätten att göra kvantitativa mätningar via. 
 

2.3.3. Val av undersökningsmetod 
Författaren kommer att göra 15 intervjuer hos hundägare. Telefonintervjuer kommer göras 
med fem stycken hunduppfödare samt kortare intervjuer i en djuraffär som kommer bestå av 
ca 30 konsumenter. Både kvantitativ och kvalitativ undersökning kommer således tillämpas.  

2.4. Datainsamling  
Det finns två sätt att samla data. Antingen använder man sig av  primärdata eller 
sekundärdata. Primärdata är data som är insamlat av forskaren själv i syftet för att lösa 
forskningsfrågan. Sekundärdata är data som är insamlat i ett annat syfte än forskarens. 
(Malhotra och Birks, 1999). Det är mycket viktigt att man är metod och källkritisk till 
sekundärdata man bör också ha i åtanke att den kan vara ur sin tid. Den primärdata som 
används i denna uppsats är 15 enklare intervjuer, tre djupintervjuer samt ca 30 personliga 
intervjuer i en djuraffär.  
 

2.4.1. Intervjuer 
Bengt Gustavsson skriver i sin bok, kunskapande metoder,  att fördelen med personliga 
intervjuer är att data insamlingen kan vara omfattande vilket gör att komplexa frågor kan tas 
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upp och diskuteras. Han påstår även att sättet att samla data är dyrt och tidskrävande. För 
kvantitativa undersökningar är intervjuerna standardiserade och strukturerande medan för 
kvalitativa är de ostrukturerade och flexibla  (Gustavsson, 2004, s. 50) 
 

2.5. Tillvägagångssätt 

2.5.1. Djupintervju 
Författaren har inför denna uppsatts gjort tre djupintervjuer, en med Severa Pet Foods AB och 
två med Procter and Gamble, Genève. Målet med dessa intervjuer har varit att få en bredare 
förståelse för hur hundbranschen ser ut, förstå egenskaperna i hundmaten och hur köp 
processer och påverkan ser ut. För att vidare kunna veta vad som ska undersökas och vilka. 

2.5.2. Telefonintervju 
Fem stycken telefonintervjuer har gjorts med uppfödare för två olika raser. Detta för att se hur 
uppfödare uppfattar olika foder och hur de utfodrar sina hundar i dagsläget. Bengt Gustavsson 
skriver att till skillnad från enkäter ger telefonintervjuer möjligheten att ställa mer komplexa 
frågor. Men man bör vara medveten om att uppgiftslämnaren inte kan intervjuas får länge då 
risk att trötta ut denne finns (Bengt Gustavsson, 2004, s. 50).  

2.5.3. Teorier 
Vidare sökte författaren efter relevant litteratur och teorier som skulle kunna användas till 
analysen av empirin. Konsumentbeteende modeller kommer användas. Så som Assaels 
modell, fyra typer av köparbeteende (Kotler 2003, s. 201). Vidare kommer routine response 
behaviour, limited problem-solving och extensive problem-solving som beskrivs i Solomon, 
2002, s 237ff att användas.   

2.5.4. Enkätintervju nr. 1 
En enkätintervju genomfördes på Svenska kennelklubbens årliga hundmässa i Stockholm den 
10-11 dec 2005 (se bilaga 1). Syftet med enkätintervju är att kunna nå och få svar från 
respondenterna snabbt och enkelt. Samt att genom en intervju kunna få respondenterna mer 
engagerande än via enbart enkät. I förarbetet till denna uppsats har författaren fått antydningar 
på att respondenterna ger sig mer tid till att svara på frågor då de blir intervjuade. 

2.5.5. Intervju i djuraffär 
Då författaren inte tyckte att resultaten han fått var tillräckligt omfattande har ytterligare 
intervjuer skett. De har genomförts på Bromma zoomarknad, en av Sveriges största 
djuraffärer på en yta över 1200 kvadratmeter med ca 8000 kunder per månad. Genom denna 
undersökning har författaren avgränsat sig till endast konsumenter som redan använder sig av 
kvalitets foder. Syftet med dessa intervjuer var att samla mer information om hur de upplever 
skillnader fodrena emellan. Här valdes ca 30 respondenter ut genom bekvämlighetsurval, 
författaren försökte hitta respondenter som verkade villiga att svara. Författaren ville här se 
vad det är som fått konsumenterna att välja foder, se vilket foder de ansåg som bäst och kolla 
om konsumenterna upplever några skillnader fodren emellan. 
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2.6. Metodkritik 

 

2.6.1. Enkät kritik 
Det är viktigt att vid utvärderingen av undersökningar titta på hur god reliabilitet och hur god 
validitet undersökningen har. Granskas reliabiliteten så kontrollerar man om mätningarna som 
är gjorda är tillförlitliga dvs. Att man kollar till vilken utsträckning en undersökning skulle 
generera samma resultat om mätningarna upprepades. Vid en granskning av validitet är det 
istället huruvida man mäter det man avser att mäta som kontrolleras. Om validiteten på en 
undersökning är god brukar man säga att det finns en frånvaro av systematiska fel.  
Systematiska fel är fel som är ständigt återkommande (Gustavsson, 2003, s. 55ff.)  
 
Inför denna uppsatts kan det vara svårt att kontrollera reliabiliteten då tiden inte tillåter flera 
undersökningar. Validiteten kan kontrolleras något lättare, då man kan kolla och se om det är 
någon feldesign i intervjuenkäten som kan ge missvisande svar. I detta fall fick författaren 
lägga till respektive ta bort vissa frågor efter de första tre enkätintervjuerna då problemet inte 
kunde svaras på tillräckligt tydligt sätt.  
 

2.6.2. Motiv för och konsekvenser av val av respondenter  
Telefonintervju  
Vid val av respondenter till telefonintervjuerna valdes hunduppfödare av raser som författaren 
är intresserad av, staffordshire bullterrier och amerikansk bulldog. Svaren kan skilja sig från 
andra uppfödare med mer vanliga raser. Mest på grund av att uppfödning av de vanligare 
raserna pågått i många fler år och uppfödare har en tendens att fortsätta med ett foder som 
fungerar. Medan de uppfödarna som föder upp dem nyare raserna är mer i modern tid vad 
gäller hundmat. 
 
Enkätintervju nr.1 
Författaren ansåg att val av respondenter skulle ske vid Svenska kennelklubbens årliga 
hundmässa i Stockholm pga. att många hundägare skulle befinna sig där och att tiden var 
knapp. Vid utvärderingen av dessa intervjuer har författaren anledning att tro att bara en 
målgrupp blev representerade i undersökningen nämligen, utställning entusiaster. Man måste 
även vara kritisk till personer i denna målgrupp då undersökaren valde respondenter som 
verkade villiga att svara på enkäten, detta kan ha lett till att en viktig del av segment bortföll.  
Målgruppen var egentligen ”vanliga” hundägare som idag köper kvalitetshundmat, för att se 
vad de tycker det finns för skillnader mellan olika kvalitetshundmat och vad det är de 
prefererar.  
 
Intervju i djuraffär 
Då respondenterna valdes i en stor och etablerad djuraffär är det möjligt att man fått tillgång 
till mer hjälp och kunskap om fodren i fråga. Hade respondenter tagits från 10 olika 
djuraffärer i olika storlekar kan svaren ha varit olika.  
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3. Hundmatsbranschen  
Porters 5-kraftsmodell identifierar fem krafter som bestämmer en marknads eller ett 
marknadssegments attraktivitet. Den visar även konkurrensen mellan företagen i samma 
bransch. 
 
 

 
 
Figur 1. Porters 5-kraftsmodell (Porter 1998, s. 4) 
 
Här avgränsar författaren branschen till den marknad som har samma säljsituation.  
 

• Hotet från nya aktörer kan i detta fall anses relativt lågt då branschstrukturen snarare 
är hård än mjuk. Inträdesbarriärerna (Porter 1998, s. 4) är höga då det är svårt att 
etablera sig som ny aktör bland de fyra stora aktörerna som idag verkar på marknaden. 

• Eventuella hot från ersättningsprodukter, som i detta fall består av foder som säljs i 
dagligvaruhandeln, antas vara stort på grund av ett lägre pris och att tillgängligheten 
av butikerna är högre. 

• Köparna, vilket i det här fallet innebär både återförsäljarna samt konsumenterna av 
hundmat, kan bli ett hot om t ex djuraffärerna går samman i frågan om inköp och 
därmed får stor påverkan på pris och olika förmåner som skulle gynna de. Men detta 
kan även ses som en möjlighet. Då fler butiker kan komma att sälja ett visst märke på 
grund av att alla i kedjan ska ha samma sortiment. 

• Leverantörer, företag och återförsäljare besitter en så kallad ”win-win” relation där  
parterna har ett intresse av att behålla relationen, hotet får anses lågt. Här kan 
förhållandet ändras om, vi tar Severa Pet Foods AB som exempel, börjar tappa i 
försäljningen och ger ett missnöje hos ägaren av Eukanuba Procter and Gamble som 
då istället anlitar en annan distributör av Eukanubas produkter.  

• Konkurrens mellan existerande företag, vilket i detta fall är Eukanuba, Hills, Royal 
Canin och Purina. Om återförsäljare eller producenterna för någon av dessa 
varumärken skulle sänka priserna på produkterna och på så sätt skaffa sig en 
konkurrensfördel skulle branschen kunna falla samman. Liknande har hänt i Italien 
och nu rear alla varumärken ut deras varor för att få de sålda, vilket leder till noll i 
marginal i bästa fall och förlust i andra. 

 
Slutsatsen av detta är att det starkaste hot som föreligger mot branschen består av 
dagligvaruhandelns produkter som substitut. Och priskrig inom branschen som skulle gynna 
de små producenterna och konsumenterna. 
 

Hot från nya aktörer

Köparnas 
förhandlingsstyrka 

Hot från 
ersättningsprodukter

Leverantörernas 
förhandlingsstyrka 

Konkurrens mellan 
existerande företag 
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Aktörer 
Royal Canin 
Royal Canins aktuella strategi går ut på att stärka deras unika förhållande till de centrala 
branschspecialisterna; veterinärer, uppfödare och specialbutiker. Anpassade produkter (så 
kallad ”skräddarsydd” näring) som Labrador och Schäfer foder, exklusiva erbjudanden, 
tekniska råd och vägledning är varumärkets själ och det som företagets expertis bygger på 
(Royal Canins hemsida). De vill ta upp så mycket hyllplats som möjligt, genom att ha många 
olika typer av foder, vilket är både en för- och nackdel. Fördelen är ur en 
marknadsföringssynpunkt att det är mycket lättsålt då exponeringen för kunden blir kraftig. 
Nackdelen är att många butiksägare inte får plats med alla olika sorters foder i sin, ofta 
mycket lilla butik, då Royal Canin ofta kräver att återförsäljaren köper in alla deras produkter. 
De lägger mycket pengar på forskning och utveckling.  
 
Purina 
Purina, som ägs av Nestlé, har en aktuell strategi som delvis går ut på att skapa samarbete 
med olika föreningar. Ett exempel är att man som medlem i Svenska Jägareförbundet får köpa 
Purinas hundfoder för ett lägre pris, i utbyte mot att man på Svenska Jägareförbundets 
hemsida skriver mycket gott om Purinas produkter. Detta kan i sin tur leda till att ”word of 
mouth” ger Purina ett gott rykte, och på så sätt tränger man i sig in i segmentet ”Jägare” 
(Jägareförbundets hemsida).     
 
Hills 
Hills strategi har hittills varit att etablera sig hos veterinärerna som är den största  
opinionsbildare (Andrew Connell) och påverkar därmed sina patienter att ge Hills foder till 
sina djur.  
 
Eukanuba 
Eukanubas strategi i Sverige är främst att utbilda butikspersonal i näringslära och hur man 
läser av det på olika produkter. De gör detta för att ingen återförsäljare enligt de kommer att 
rekommendera det näst bästa. Och i dagsläget är Eukanuba sett som tre, fyra i ordningen om 
bästa foder. De jobbar även med att konsumenter ska få prova på och delar på så sätt ut 1kg 
eller 3kg påsar som prov. 
På innehållsförteckningen för Eukanubas produkter kan man läsa att fodret innehåller korn, 
sorghum och hirs, detta för att ge långsamma kolhydrater och få hundarna mätta längre. Detta 
ger även en stabilare blodsockerkurva vilket minskar risken för diabetes. På Eukanubas 
produkter kan man läsa att fodret innehåller mineraler (polyfosfater) som förebygger tandsten. 
Deras valpfoder innehåller bla DHA (omega 3) som enligt en forskningsstudie gjord på 
uppdrag av Procter & Gamble ger smartare och mer lättränade hundar (Dr. Waltraud Off).  
 
Doggy 
Doggy satsar, enligt de själv, på produktutveckling för att även framtiden kunna vara med och 
leda utvecklingen i branschen. Produktutveckling innebär bland annat vidareutveckling av 
befintliga produkter, men framförallt utveckling av nya produkter. Doggy är marknadsledande 
på hundmarknaden i Sverige, stor del av deras försäljning kommer från dagligvaruhandeln 
(Doggys hemsida). 
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5. Teori 

5.1. Köparbeteenden 
 

5.1.1. Modell nr. 1 
Det finns enligt Kotler fyra olika typer av köparbeteende vilka beror på skillnaden mellan 
olika märken samt köparens engagemang: 
 
                                                  Engagemang 

Skillnaden 
mellan olika 
märken 

Högt  Lågt 

Stor Komplext Variations- 
Sökande 

Liten Dissonans- 
Reducerande 

Rutiniserat 

 
Figur 2. Fyra typer av köparbeteende (Kotler, 2003, s. 201). 
 
Skillnaden mellan Hills, Royal Canin, Eukanuba och Purinas innehåll kan ur kundens 
synvinkel verka marginell, så även priset. En kund som inte är engagerad i vad han/hon ger 
till sitt djur, är till nackdel för högkvalitativa foder då denne troligtvis inte tar sig till 
fackhandeln för att köpa det dyrare alternativet, eftersom man då inte bryr sig, eller vet vad 
som egentligen är bäst ur djurets synpunkt. Det blir då av stor vikt för dessa märken att 
kommunicera produktens unika fördelar. 
 
Men även mellan dessa högkvalitativa foder finns det skillnader som bör beaktas av kunden. 
Skillnaderna är inte av lika stor betydelse, men det är just dessa som utmärker produkterna 
sinsemellan. Och ibland är det till och med inte egenskapen utan processen som leder till 
egenskapen som de vill utmärka. På så sätt kan köparbeteendet sinsemellan högkvalitativa 
foder klassas som dissonansreducerande.   
 
Trotts skillnaderna mellan olika hundfoder som är av betydelse för hunden kan det vara svårt 
att uppfatta av konsumenter. Det beror egentligen nog på vad det är för typ av konsument och 
vad man ska med hunden till. Vissa konsumenter kan tycka att hundmatsbranschen 
kännetecknas av ett komplext köpbeteende, medans andra kan tycka att det är rutiniserat. Det 
är här viktig för företagen att kunna kommunicera rätt budskap till rätt typ av konsument. 
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5.1.2. Model nr. 2 
 

          
 
Low-cost products……………………………………. More expensive products 
 
Frequent purchasing………………………………….. Infrequent purchasing 
 
Low consumer involvement........................................... High consumer 
involvement 
 
Familiar product class and brands…………………… Unfamiliar product class and brands 
 
Little thought, search or….............................................Extensive thought, search    
time given to purchase    and time given to purchase 
 
Figur 3. Routine response behaviour, limited problem-solving och extensive problem-solving 
som beskrivs i Solomon, 2002, s 237ff  
 
Man skulle kunna beskriva det första köpet av kvalitetshundmat som extensive problem-
solving. Just för att det är en okänd produkt kategori, varumärkena är många och produkterna 
är dyra. Det finns ett uttryck som heter Point of Market Change. Det kallar man när tex en 
valp blir vuxen. Just för att då förändras hundens behov och en ny hundmat som är baserad på 
en vuxen hunds behov. Detta gäller även när den blir gammal och då kräver ännu ett nytt 
behov. Produkterna är i sig dyra vid inköp, men de är egentligen inte mycket dyrare om man 
ser till dagskostnaden som ligger ganska lika de billigare konkurrenterna.  
 
När konsumenten väl använt ett foder och de upplever att det fungerar bra, kommer inte lika 
mycket tid och tanke att läggas ned på inköp av foder framöver. Och inköpsbeteendet kommer 
flyttas bakåt och hamna mellan routine response behaviour och limited problem-solving. Är 
det något som under tiden inte verkar fungera med fodret så kan konsumenten flyttas mer åt 
extensive problem-solving. 

 

5.2. Attityder 
ABC- modellen, affektiv-, beteende- och kognitivkomponent. Affektivkomponent refererar 
till hur känner för objektet, vad man tycker om objektet. Beteendekomponent handlar om vad 
konsumenten har för avsikt, vad han vill göra. Och kognitivkomponent refererar till vad 
konsumenten vet eller kan om objektet ifråga.  
Denna modell visar på relationen mellan vad man vet, känner och gör.  
Här är det tre delar som kan komma att påverka det val som konsumenterna kan komma att 
göra. Hur ser de på hundmat rent generellt? Det kan vara vissa som tycker att hundmat bara är 
ett marknadsföringsknep och att det inte är någon skillnad mellan de olika fodren utan endast 
priset. Man kan även se affektivkomponent som hur konsumenterna ser på ett visst varumärke 
utan att känna till produkten. beteendekomponent syftar till vad konsumenten har för avsikt, i 
det här fallet, med sin hund? Ska man jaga, avla eller bara ha som sällskap. Olika produkter 
lämpar sig bättre till olika syften. Det sista är kognitivkomponent och det handlar om vad 
konsumenten vet eller kan om de olika varumärkena, fördelar eller nackdelar.  
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5.3. Köpbeslutsprocessen (Kotler kap 6) 
 

• Upplever behov 
• Söker information 
• Utvärderar alternativ 
• Beslutar om köp (eller inte köp) 
• Efterköpsbeteende 

 
Ett företag kan med hjälp av deras marknadskommunikation skapa behov, informera, lyfta 
fram olika alternativ, skynda på köpbeslut samt följa upp.  
 
Det är stora skillnader för reklamens roll beroende på vad det är för typ av produkt. 
Högengagemangsprodukter, som tex en båt, är beslutsfattandet komplext och lika så 
kommunikationen. TV-, radio- och tidningsreklam handlar till störst del om konsumtionsvaror inom 
kategorin vanemässigt och omväxlingssökande beslutsfattande. Nu böjar det dock bli allt vanligare 
med bla bilannonser i både TV och tidningar. Då detta kan klassas som högengagemangsprodukter så 
kan syftet här kanske vara att upplysa om en ny modell som sedan ska locka konsumenterna in i 
butikerna för informationssökning. 
När det kommer till hundmat, så kan det vara omväxlinssökande, vanemässigt och komplext 
beslutsfattande. Detta beror på vad man är för typ av person, om man haft hund tidigare och beroende 
på vad man ska med hunden till. Det som karaktäriserar ett vanemässigt hundmatsinköp kan vara en 
person som ska hämta sin valp hos uppfödaren. Uppfödaren kommer med största sannolikhet att 
rekommendera ett foder till köparen. Köparen som vi kan anta inte vet något om hundmat lyssnar på 
uppfödarens råd och köper den mat som rekommenderats utan att tänka på andra alternativ. Ett par 
månader passerar och hundägaren tycker att det börjar bli lite enformigt för hunden att bara äta samma 
mat så han köper en annan sort fast med samma varumärke, detta skulle kunna vara 
omväxlingssökande beslutsfattande. Men nu när valpen börjar bli vuxen så märker han att pälsen inte 
är så glansig som grannens och att hunden kliar sig ovanligt mycket. Nu kan hundägaren komma sig 
att behöva undersöka de olika fodren som finns på marknaden. Han söker information via Internet, 
butiker och vänner. Slutligen utvärderar han de olika alternativen och beslutar om köp. Nu är det 
viktigt att producent och/eller återförsäljare stöttar konsumenten i sitt efterköpsbeteende då denna kan 
vara orolig hur hans hund kommer att må vid ett byte och kan komma att ha funderingar. Det sista 
köpet kan ses som ett komplextköp.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer författaren redogöra för de resultat undersökningarna har givit. 
Resultaten kommer presenteras utifrån tre olika segment, utställnings intresserade, uppfödare 
och djuraffärskonsumenter. Innan varje segment kommer ett hypotetisk köp att redovisas 
. 

4.1. Tre typer av konsumenter 
Nedan följer en beskrivning på hur tre olika typer av hundägare ser på hundfoder och i vilket 
syfte de har sin hund. Detta är baserat på observationer från Svenska kennelklubbens årliga 
hundmässa i Stockholm där enkäten genomfördes samt intervjuer med tre 
företagsrepresentanter. Nedanstående beskrivningar bör ses som en riktlinje och inte något 
som är generaliserbart.  
 
Utställnings intresserade 
Då hundutställningsintresserade hundägare är måna om att det ska gå bra för sina hundar på 
utställningar har de förstått vikten av ett bra köttbaserat foder. Som bland annat ger en 
blankare päls (Staffan Hansson). Denna ägare köper därför foder från fackhandeln och är 
mycket svår att få att byta foder, givet att det hon har ger önskat resultat. Om det vore det 
motsatta är de benägna till byte, men en viss skepsis finns gentemot återförsäljarna då det 
upplevs att hundägaren tror att återförsäljarna tjänar mer på ett visst foder. Staffan Hansson 
anser att det kan vara korrekt att återförsäljarna har olika marginal på olika foder, men han 
menar att det inte är det som avgör. Utan återförsäljare rekommenderar det de uppfattar som 
bäst. Som bygger på relationer till distributörerna, antal reklamationer och självklart 
produkten. en av de viktigaste delarna är utbildningar, genom dessa får man återförsäljarna att 
förstå de konkurrensfördelarna som ett visst foder har och man får även återförsäljaren att 
känna sig trygg i vad hon säljer (Staffan Hansson).  
 
”Vanliga” hundägare 
En vanlig hundägare kan definieras som en hundägare som har sin hund endast som sällskap. 
Dessa personer förstår inte skillnaden mellan hög- och lågkvalitativafoder (enligt 
undersökning gjord av författaren). Det är först när man förklarar fodrenas uppbyggnad och 
innehåll de inser en skillnad. När denna kund kommer till fackhandeln kan det vara av olika 
skäl. De kan vara där pga. att de har andra djur som kräver att man måste ta sig till 
fackhandeln, tex fiskar. Eller de kan ha hund och ska köpa något tillbehör exempelvis koppel, 
men köper hundmaten någon annanstans. De kan även vara där för att just köpa hundmat. 
Dessa konsumenter kan i stor utsträckning se sin hund som en familjemedlem och på så sätt 
förmänskligar hunden. De känner ett större behov av att se att hunden ”gillar” maten och 
gärna att den äter relativt mycket (Michael Hultén). Kunderna som inte köper hundmat från 
fackhandel kommer se en tydlig skillnad efter ca 6 veckor, på bland annat päls, konsumtion 
och förbränning (Dr. Waltraud Off). Dessa kunder vill man erbjuda smakprov till (Michael 
Hultén).  
 
Hunduppfödare 
Hunduppfödare är i vissa avseenden lika de utställningsintresserade hundägarna, då vissa av 
de ägnar sig åt bådadera.  Men det som skiljer sig här är att uppfödare ofta har många hundar 
hemma. Kostnaden för hundmat blir på så sätt högre en för de andra grupperna. 
Producenterna erbjuder därför förmånliga rabatter till uppfödare registrerade hos de själva. 
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Uppfödarna kan köpa fodret direkt av producenten eller i fackhandeln, medan de andra 
kunderna endast kan köpa från fackhandeln. 

4.2. Resultat  

4.2.1. Utställnings intresserade 
 
Hundutställningsintresserade vill, enligt författarens uppfattning, kunna känna kontroll över 
hur hunden ser ut. Många uppfödare ser därför vikten att använda sig av kvalitetshundmat 
varpå denne köper från fackhandeln. Som ett tillskott kan de ge extra kött eller grönsaker som, 
enligt de, får hunden att passa rasstandard på bästa sätt.  
 
15 intervjuer genomfördes på Svenska kennelklubbens årliga hundmässa i Stockholm. Nio 
kvinnor och sex män tillfrågades födda mellan 1960- och 1980-talet.  
Enkäten som författaren utgick ifrån var utformad för att få en förståelse för segmentets  
hundmats kunskap, vad de ger, hur det kommer sig och hur de uppfattar kvalitetshundmat. 
 
7 av 15 tycker att pris hör ihop med kvalitet. 
5 av 15 tycker inte att det är någon skillnad mellan torrfodren.  
12 av 15 använder sig idag av kvalitetsfoder, där 7 av 15 hade provats sig fram och 8 av 15 
hade blivit rekommenderade till fodret de använder idag.    
4 av 15 ger något extra i maten. 
15 av 15 har provat fler foder än det de använder idag. 
 
Jag upplevde att dessa personer var villiga att prova olika kombinationer av mat, tex extra 
köttfärs eller en blandning av två foder. Detta för att de tyckte sig kunna kontrollera hundens 
pälskvalité, hull etc.  
 

4.2.2. Uppfödare 
Fem stycken telefonintervjuer har genomförts med uppfödare av två olika raser. Vid frågan 
vilket foder de använder de har idag var det två av fem som använde sig av Hills. Just för att 
det var rätt mängd proteiner som de påstod skulle göra att valparna skulle växa i ”rätt” takt. 
En använde sig av Royal. Och de två resterande uppfödarna gav lite olika hundmat, som en av 
de uttryckte det ”kulor”. Hon tyckte att all torrfoder var det samma och när jag berättade att 
viss hundmat innehåller mycket mer kött och att det kan ge finare och mer hälsosamma 
hundar blev hon nästan sur och berättade att hon fött upp olika hundraser sedan 60-talet 
Författaren har med anledning av dessa intervjuer och  tidigare erfarenheter av uppfödare 
anledning att tro att uppfödare tror sig veta bäst om sin egna ras. De kan i vissa fall vara något 
konservativa och inte förstå att utveckling sker även på hundmatsfronten.  
Blivande hundägare tenderar att följa uppfödarens råd vad gäller hundrasen i fråga och detta 
gäller även hundmat. Varför detta är ett viktigt segment att utbilda och få rekommendera ett 
visst foder.   
 

4.2.3. Djuraffärskonsumenter 
Efter ca 30 intervjuer under tre dagar visade det sig att alla tyckte det foder de hade var det 
bästa. Anledningen var just att det var det foder som fungerade bäst. De tyckte annars att 
fodren var ganska lika och att det var mestadels påsarna som skiljde sig åt. De tyckte att 
Royal Canin kändes som utvecklingsledande vilken kan antas bero på deras konstanta byte av 
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förpackningar. Foder valde de på rekommendation till största del och det var vänner, 
uppfödare, veterinärer och fackhandeln som stod för dessa. Utav de tillfrågade var det 
fackhandeln som hade fått de att köpa de foder de idag gav.  
Det bör beaktas att detta är en av Sveriges mest framgångsrika djuraffärer och att om 
undersökningen skulle ägt rum i någon annan skulle svaren kanske skilja sig. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel ämnar författaren ge sina reflektioner och analys på det empiriska resultatet. 
En hypotes har utformats efter hur författaren tror det kan vara. 
 
Hypotes 
Författaren har i förarbetet till denna uppsatts fått antydningar om hur konsumenter uppfattar 
kvalitetsfoder. I och med det har en hypotes utformats: 
 
Konsumenterna kommer att tycka det foder de har är bra så länge de inte uppfattar något 
problem hos hunden, så som tex. klåda eller minskad matlust. Pris är en känslig punkt då 
flertalet konsumenter kan ha svårt att förstå skillnaden mellan kvalitén på ett köttbaserat foder 
och ett spannmålsbaserat foder. Konsumenterna kommer inte att undersöka produkterna själva 
första gången utan kommer söka råd hos vänner, återförsäljare, veterinär eller uppfödare. 
Konsumenterna kan delas in i olika fack, där vi har utställningsintresserade, hund som 
sällskap, hunduppfödare och hund som man tränar med.  
 
Utställningsintresserade 
Man skulle kunna beskriva det här segmentets inköp av hundmat som komplext (Kotler, 2003, 
s. 201). För mellan de olika fodren i allmänhet råder stora skillnader, skillnaden mellan 
kvalitetsfoder är dock inte lika stor. Och konsumenternas engagemangsnivå är hög. Studien 
visar tydligt att konsumenterna var måna om sin hund och att det var kvalitén och inte priset 
som avgjorde vilken produkt man i slutändan valde. Alla tillfrågade insåg vikten av att ha ett 
köttbaserat foder, vissa till den nivå att de själva lade till extra köttfärs. Det som är viktigt att 
förstå är att det är oerhört svårt att genom sitt egna omdöme ge rätt mängd näring till sin hund 
(Dr. Waltraud Off). Enligt Dr. Waltraud Off leder en för stor mängd kött till högt proteinvärde 
som bla kan ge klåda. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att hundutställningsintresserade kommer att vilja ha ett 
köttbaserat foder. De är benägna att testa sig fram till det bästa foder för deras hund, det kan 
innebära foder byten eller olika tillsatser. De lyssnar till råd helst från vänner och uppfödare. 
De vill känna att de har kontrollen på hur hunden ser ut med hjälp av fodret. 
 
 
Uppfödare 
Uppfödare kan beskrivas som de som vet bäst, i alla fall när det gäller deras ras. Val av 
hundmat kan man kopplas till ABC-modellen som beskrivs i teori delen. Där affektiv 
komponent  visar vad man känner eller tycker för objektet, i det här fallet hundmat. Vad är det 
då som gör att man känner på ett vist sätt? En faktor kan vara vad man vet om produkten dvs. 
kognitiv komponent. Vissa uppfödare, ofta de som är lite äldre och de som fött upp hundar 
under en längre tid anser att det inte är en sån stor skillnad mellan fodren. Dessa kommer 
prioritera pris framförallt och tillgänglighet på andra plats. För denna konsument är hundmat 
som produktkategori rutiniserad, lågt engagemang och lite skillnad mellan produkterna 
(Kotler, 2003, s. 201). 
Men detta är inte fallet hos alla uppfödare. Enligt intervjuer som författaren gjort visar det att 
tre av fem ger högkvalitativt foder, detta är dock inte representativt. Dessa uppfödare var till 
sättet ganska lika utställarna då man ägnade sig åt bådadera. Här var det mer av intresse att 
det inte var så dyrt och att man skulle kunna köpa större säckar hundmat. En anledning till 
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varför priset är viktigt tror jag kan bero på att foder är en stor kostnadspost för uppfödarna 
valparna endast äter fodret en kort tid innan de säljs och självklart antalet hundar.    
 
Djuraffärskonsumenter  
Detta segment är engagerade hundägare. De köper hundmat från fackhandeln och söker 
kvalitet för sitt djur. De uppfattar ingen större skillnad mellan de olika kvalitetsfodren, 
förutom förpackningen. Enligt Kotler skulle dessa konsumenter kunna beskrivas som 
Dissonans-Reducerande. 
Då detta segment är motsvarar 90% och de andra ca 5% var, av kvalitetsfodersegmentet, är 
det dessa kunder producenterna måste nå. Dessa konsumenter köper foder till största del på 
rekommendation. Och de som har sista ordet i denna kedja är fackhandeln som är  sista länken 
i kedjan som sträcker sig, vid ens första hund, från uppfödare-vänner-veterinär-fackhandeln 
(Staffan Hansson). 
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7. Slutsatser                                                                                                 
 
Då det är djuraffärskonsumenter som representerar den största delen av marknaden är det de 
som vidare är intressanta. Det som till största del var avgörande för de är rekommendationer 
då de inte upplever något märke som egentligen bättre.  
Majoriteten av de tillfrågade angav att det foder de gav idag fungerade bra och att de provat 
sig fram med hjälp av rekommendationer. Här är det då viktigt att utbilda personalen i 
butikerna för att få de att känna sig trygga i deras kunskap för ett visst foder som de i sin tur 
kommer rekommendera.  
Men det kommer inte att räcka. Konsumenten bör ju gå ifrån affären med en provpåse. Då 
dagens provpåsar innehåller så lite mat är det svårt för konsumenten att verkligen prova och 
se resultat. Här borde producenterna se till att butikerna kan ge ut gratis 3kg säckar för det är 
det ända sättet att verkligen få konsumenten att prova. Och det kan leda till en ny nöjd kund.  
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Bilaga 1 
 
Man   Kvinna 
 
Hur gammal är din hund? 
Hur mycket väger din hund? 
Är det din första hund? 
När är du född? 
Nämn fem olika hundfoder: 
Uppfattar du att det är skillnad mellan de olika hundfodren? 
Vad är viktigast när du ska välja hundmat för första gången? 
- Innehåll  
- Bra Pris 
- Förbrukningsmängd 
- tillgänglighet  
- Annat 
Vad menar ni med kvalité? 
Hur gör ni för ta reda på kvalitén i ett foder? 
Hur uppfattar du foder som, Eukanuba, Hills och Royal canin? 
Vilket foder uppfattar du som det bästa? 
På vilka grunder? 
Vad ger du för foder idag?   
Blev du rekommenderad det? Av vem...? 
 


