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Title: Private brands in the grocery industry – A study regarding how private brands affect the 

consumer’s unplanned spending 
 
 
The thesis concerns itself with studying the effects private brands has on the consumer’s 

impulse buying in the grocery industry, as in degree of unplanned spending and the selection 

process between manufacturer brands and private brands when such a purchase is performed. 

The study’s methodology is characterised by a qualitative approach, whereby the study 

acknowledges the inductive approach towards the empirical setting even though the 

Mehrabian-Russell model along with motivational theories serve as highlighters of relevant 

aspects in the empirical field. The study concludes that both the utilitarian and the hedonic 

consumer decide what to buy before entering the store, whereby a low degree of needs arise 

in the store. The effect private brands have on the consumer’s impulse buying is therefore 

limited by motivation, where this limitation is stronger for the utilitarian consumer. The 

utilitarian consumer consider the private brands lessening of the assortment’s depth to be 

positive as it simplifies the buying process, as long as the private brands do not lessen the 

width of the assortment. The hedonic consumer values both the depth and width of the 

assortment, and therefore holds a more negative attitude towards private brands. The 

utilitarian consumer does not distinguish between private and manufacturer brands while 

selecting a basic product as the consumer takes the decision based on product specific 

characteristics. When buying more seldom bought products, the consumer tends to select 

manufacturer brands, as the price difference compared to the private brand is considered too 

small to warrant a purchase of the less attractive private brands. The hedonic consumer values 

the manufacturer brands’ more attractive package designs whereby private labels are seldom 

selected, regardless of the type of product. The study concludes by discussing these findings’ 

implications for the Mehrabian-Russel model. 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund: Detaljhandelns egna märkesvaror ger detaljisten allt större makt i förhållande till 
leverantörerna av traditionella varumärken. Denna effekt av de egna märkesvaror är 
synnerligen stark inom dagligvaruhandeln, där den svenska dagligvarumarknaden anses vara 
av särskilt intresse med anledning av dess oligopolförhållande, där de två största detaljisterna 
ICA och Coop har för avsikt att andelen egna märkesvaror skall öka i sortiment. När 
detaljistens egna märkesvaror breder ut sig över sortimentet på bekostnad av de traditionella 
märkesvarorna minskar konsumentens upplevda valfrihet. Hur konsumenten förhåller sig till 
denna förändring av butiksupplevelsen antas vara av stor betydelse för hur konsumentens 
köpbeteende med avseende på impulsköp gestaltar sig, då tre av fyra matvaruköp är 
oplanerade. 
 
Syfte: Syftet med studien är att utifrån konsumentens perspektiv förstå hur EMV inom 
dagligvaruhandeln påverkar dennes impulsköp. 
 
Metod: Studien identifierar sig med den kvalitativa forskningsstrategin och ligger nära den 
induktiva ansatsen i dess strävan att låta konsumenten påvisa vilka aspekter som är av 
betydelse i den empiriska miljön där studiens teori antar en guidande roll. I enlighet med detta 
identifierar sig studien med den fenomenografiska metodiken för att tillåta konsumenten att 
fylla de empiriska aspekterna med betydelse under studiens deltagande observation. De 
deltagande observationerna bedrivs vid det butikskoncept inom både ICA och Coop som 
motsvarar en allivsbutik. Detta för att tillåta att ett inkluderande av dessa två detaljisters 
olikartade sortiment av egna märkesvaror ger studien en bredare bild av konsumentens 
uppfattning om de egna märkesvarorna. 
 
Teori: Studiens teoretiska referensram består dels av Mehrabian-Russell modellen som inom 
ämnesområdet köpbeteende är en erkänd Stimuli-Organism-Respons taxonomi, dels av teorier 
som behandlar konsumentens motivation till och värde erhållet från ett köp. Utifrån studiens 
specifika syfte kombineras dessa teorier för att verka vägledande i det empiriska fältet. 
 
Slutsats: Studien visar att både den utilitaristiska och den hedonistiska konsumenten 
bestämmer vad som skall köpas innan inköpsrundan, varpå en låg grad av behov uppstår i 
butiken. Effekten de egna märkesvarorna har på konsumentens impulsköp begränsas därmed 
av konsumentens motivation, där denna begräsning är starkare för den utilitaristiska 
konsumenten. Den utilitaristiska konsumenten betraktar de egna märkesvarornas minskade 
effekt på sortimentets djup som något positivt då detta simplifierar köpprocessen, givet att 
sortimentets bredd inte minskar. Den hedonistiska konsumenten värderar både djupet och 
bredden och är därmed mer negativ gentemot de egna märkesvarorna. Den utilitaristiska 
konsumenten särskiljer inte på detaljistens egna märkesvaror och de traditionella varumärkena 
vid valet av en basvara, då konsumentens beslut beror på produktspecifik karaktäristika. När 
konsumenten köper sällanköpsvaror väljs de traditionella varumärkena då prisdifferensen 
upplevs som allt för liten för att uppmuntra till köp av de mindre attraktiva egna 
märkesvarorna. Den hedonistiska konsumenten värdesätter de traditionella varumärkenas mer 
attraktiva förpackningsdesign, varpå de egna märkesvarorna sällan är förstahandsalternativ 
oavsett typ av köp. Avslutningsvis diskuteras hur detta påverkar Mehrabian-Russell modellen.  



 

FÖRORD 
 
Förr i tiden var dagligvarubutiken en plats dit man gick minst lika mycket för att prata med 

affärsinnehavaren och sina grannar som för att köpa matvaror. Idag är dagligvarubutiken tänkt 

att endast uppfylla ett av dessa två mål, dagligvarudetaljisterna förväntar sig att deras kunder 

förlägger sitt sociala umgänge till andra platser. Inget kunde vara mer fel. Under den tid 

författarna följde med konsumenter i deras dagligvarubutik framgick det med all tydlighet att 

Sveriges konsumenter i kanske lika stor utsträckning som i svunna tider vill kombinera sin 

inköpsrunda med konversation, och inte så lite konversation heller. Författarna har träffat 

konsumenter som har varit så entusiastiska över att få en pratstund samtidigt som de utför sin 

inköpsrunda att de tycks ha önskat att vi skulle följa med även under nästa inköpsrunda. 

Författarna har träffat konsumenter som pratat om vardagliga bestyr, om ideologiskt 

ställningstagande, om dagligvarubutikernas utveckling under en mångårig tidsperiod och om 

andra ämnen som sträcker sig långt bortom en dagligvarubutiks fyra väggar. Ingen konsument 

har varit den andre lik, och detta var för författarna det mest givande med denna uppsats. 

 

Gav gjorde också våra handledare Maria Frostling-Henningson och Bo Lennstrand samt våra 

opponentgrupper, och för detta förtjänar de ett tack. Avslutningsvis önskar författarna rikta ett 

tack till professor Olof Holm och Bengt Håkansson i egenskap av VD för Brand Clinic för att 

de uppmuntrade författarna att ta sig an uppsatsens ämnesområde. 
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1. INLEDNING 
 
 

nledningen ämnar att ge en inblick i den aspekt av de egna märkesvarorna som studien 

kommer att befinna sig inom. Kapitlet inleds med en bakgrundbeskrivning för att ge en 

orientering inom förutsättningarna till de egna märkesvarorna och följs av en 

problemdiskussion där det teoretiska och praktiska nuläget inom ämnesfältet 

problematiseras. Utifrån problemdiskussion genereras en problemformulering med 

tillhörande syfte samt motiverade avgränsningar. Avslutningsvis framförs studiens teoretiska 

relevans samt den praktiska relevansen för dagligvarudetaljister. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Dagligvarukedjan Vi har i sina reklamkampanjer poängterat att Vi-butikerna värnar om 

konsumentens rätt till varumärkesmångfald vid köp av dagligvaror. Att budskapet inte 

utformas enbart med konsumenten i åtanke framgick med all tydlighet i den senaste 

kampanjen som prydde annonspelare under våren 2006. En serie affischer återgav två 

personer i ett antal miljöer, däribland en bar. Den ena personen var hängig, surmulen och 

askgrå i ansiktet. Hans samtalspartner var å sin sida energisk, leende och livfull. Den 

surmulna personen porträtterades med en tillhörande pratbubbla fylld med matvaror som bar 

etiketter såsom ”Butikens sylt”, ”Butikens bröd” och ”Butikens öl”. Den livfulla personen å 

sin sida avbildades med en pratbubbla till bristningsgränsen fylld med färgglada och välkända 

varumärken. Samtidigt som Vi försöker locka till sig kunder riktas alltså en spark i baken till 

de stora aktörerna på den svenska marknaden som på senare år har introducerat en allt större 

mängd egna varor. Hur ser den historik ut som gjorde det lämpligt för Vi att skapa en 

avståndstagande annonskampanj, hur kom det sig att en dagligvarukedja kan locka med att de 

faktiskt enbart har kända varumärkena, något som under lång tid har betraktats som en 

självklarhet? 

 

Leverantören och dennes egna varumärken har varit den dominerande aktören på 

detaljhandelsmarknaden under merparten av 1900-talet, där detaljisten hade en mindre 

inflytelserik roll med för liten kraft för att kunna stå emot leverantörens vilja. Detaljistens 

centraliserings- och effektiviseringsprocess kom att förskjuta maktförhållandet från 

I
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leverantören till detaljisten och signalerade starten för den senares storskaliga satsning på 

egna märkesvaror. (de Chernatory, McDonald, 1998; enligt Bramberg, von Post, 2002) 

Satsningen på egna märkesvaror, som således i mångt och mycket är ett indirekt resultat av 

den internationaliseringsprocess som föranledde detaljhandelns centralisering, är en process 

som har pågått under flera årtionden (Lange et al, 2005).  

 

Egna märkesvaror (hädanefter EMV)1 definieras såsom varor som säljs under varumärken 

kontrollerade av detaljisten själv, där ett omisskännligt krav för att produkten skall omfattas 

av begreppet är att detaljisten måste ha ensamrätt på varumärkena (Parker, Kim, 1997; enligt 

Bramberg, von Post, 2002). Ett behov av att kunna särskilja mellan olika typer av varumärken 

som ägs av en given detaljist anges föreligga (Lange et al, 2005), där ett särskiljande tjänar 

syftet att möjliggöra en beskrivning av den utveckling som har skett inom EMV. 

Utvecklingens startpunkt är den första generationens generiska produkter med låg prissättning 

och identitetslös förpackning. Även för andra generationens produkter är fokus priset, nu är 

dock kvalitén lite bättre och produkten är kopplad till detaljisten via produktnamnet. Kvalitén 

tog ännu ett steg framåt i och med den tredje generationens produkter, som är den 

förhärskande generationen idag, där karaktäristiken är kvalité i paritet med leverantörens egna 

märkesvaror (hädanefter LMV)2 men med högre prisvärdhet. Generation fyra karaktäriseras 

av pris och kvalité identisk eller högre än marknadsledarens dito, varvid produkten uppges 

skänka mervärde för konsumenten och därigenom förbättra detaljistens image. (Laaksonen, 

Reynolds, 1994) 

 

Utmärkande för utvecklingen är således att konkurrensparametern för EMV har kommit att 

inte enbart omfatta pris utan även mer kvalitetsbetonade aspekter. Denna utveckling har lett 

till att detaljisternas motiv till att saluföra EMV inte längre är begränsade till en strävan efter 

högre marginaler. Ytterligare motiv som förs fram i diskursen är att stärka såväl 

varumärkeslojalitet som kedjans image och butikslojalitet. Anselmsson och Johansson påvisar 

i sin studie att upplevd prisvärdhet verkar driva lojalitet och köp av EMV. (Anselmsson, 

Johansson, 2005b) Bramberg och von Post argumenterar utifrån sin studie att det är 

detaljistens satsning på att erbjuda tredje generationens EMV som, utöver gynnsam effekt på 

detaljistens lönsamhet, har bidragit till en profilering av och lojalitetsskapande till detaljisten 

(Bramberg, von Post, 2002). 

 



 3

Diskussionen kring EMV anges vara av hög relevans för dagligvaruhandeln, där den relativa 

andelen EMV gentemot LMV ökar starkt. Den svenska dagligvarumarknaden anges vara ett 

fall av speciellt intresse vid studier av EMV:s effekter, detta med anledning av landets relativt 

höga prisnivå som är en effekt av att koncentrationen i detaljistledet är 90 procent för de tre 

ledande handelskedjorna. (Anselmsson, Johansson, 2005a) Den höga koncentrationen med 

efterföljande höga prisnivå har lett till att Sverige är den fjärde snabbast växande marknaden 

för EMV inom EU (ATL, 2006) med en nuvarande andel av EMV på i genomsnitt 12,5 

procent (Anselmsson, Johansson, 2005a). De två största detaljisterna inom Sveriges 

dagligvaruhandel är ICA Sverige AB och Coop Norden Sverige AB med marknadsandelar om 

35,8 respektive 16,3 procent (Fri Köpenskap, 2006), där båda har ett mål att den egna andelen 

EMV långsiktigt skall ligga runt 15 procent (Bramberg, von Post, 2002). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Sveriges två största dagligvarudetaljister har således ett uttalat mål för att de egna 

varumärkena skall få en större andel av marknaden än vad som i dag är fallet. Bredvid dessa 

uttalade 15 procent spekuleras det om något högre nivåer såsom 20 till 25 procent. 

(Bramberg, von Post, 2002) Den direkta följden av detta är att EMV tar en allt större del av 

hyllutrymmet på bekostnad av LMV. I denna utrensning är det främst varumärken med en 

mindre marknadsandel och tillhörande låg omsättning i butiken som riskerar att få allt mindre 

hyllutrymme alternativt helt försvinna från detaljistens sortiment. De LMV vilka är starkt 

nischade genom sin unikhet och tillhörande marknadsföring är också de som innehar den 

bästa positionen att även i framtiden säkra en plats i butikshyllan. Små och medelstora LMV 

anges förlora mellan 20 och 30 procent av sin försäljning till EMV då dessa införs i 

sortimentet, medan de två största LMV inom samma kategori sammanlagt endast förlorar 4 

procent. Således anges det tredje och fjärde LMV:et, räknat ur ett 

försäljningsandelsperspektiv, vara mest missgynnade av den ökande andelen EMV. 

(Anselmsson, Johansson, 2005a) 

 

Förutom att EMV reducerar det nuvarande utbudet av LMV anges det även försvåra för nya 

LMV att ta sig in på marknaden (Bramberg, von Post, 2002), något som i synnerhet gäller för 

LMV producerade av mindre tillverkare. När EMV ökar i andel leder det till att LMV får 

mindre resurser för produktutveckling, vilket ökar trycket på leverantören än mer. 
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(Anselmsson, Johansson, 2005a) Försummad produktutveckling är nämligen en anledning till 

att tillverkarna av LMV förlorar styrka och att deras produkter till stor del blir ersatta av EMV 

(Konkurrensverket, 2002; enligt Anselmsson, Johansson, 2005a), då produktutveckling anges 

vara den vanligaste strategin för svenska leverantörer att distansera sig från EMV. Då 

detaljisternas motiv med den förhärskande tredje generationens EMV ej är att föra kvalitén 

framåt och leverantörerna samtidigt anges få mindre pengar över till produktutveckling, finns 

det farhågor för att EMV förhindrar utvecklingen inom dagligvaror (Anselmsson, Johansson, 

2005a).  

 

Då EMV tros minska produktmångfalden anges den negativa aspekten av den ökande andelen 

EMV utgöras av risken att konsumenten anser att utbudet blir tråkigt genom att detaljisten 

inte erbjuder en tillfredsställande valfrihet (Bramberg, von Post, 2002). Detta är av betydelse 

då produktmångfald är en aspekt som är av vikt för konkurrenssituationen och konsumentens 

välbefinnande. Noterbart är att det är den genuina produktmångfalden som minskar, då 

samma tillverkare fortfarande kan finnas representerade på hyllan men istället för att dennes 

varor återfinns i egna förpackningar står varorna nu att finna i detaljistens förpackningar. 

(Anselmsson, Johansson, 2005a) Därutöver kan den faktiska minskning av utbudet upplevas 

som starkare än vad den i realiteten är genom att EMV:s gemensamma förpackningsdesign 

skänker ett perceptuellt intryck av sänkt variation (Shapiro, 1999; enligt Lange et al, 2005). 

Detta är av betydelse då det just är den upplevda känslan av valfrihet som är av vikt för 

konsumenten. I en studie uppger flertalet av de studerade konsumenterna att de utifrån sin 

perception av butikens varuexponering upplever att EMV utgör mellan 50 och 60 procent av 

utbudet. En studie påvisar att konsumenten reagerar negativt på EMV:s, i dennes mening, 

osjälvständiga tillika tråkiga förpackningar. (Anselmsson, Johansson, 2005a) 

 

Hyllplats anses av såväl leverantör som detaljist vara ett väsentligt medel i kampen om 

konsumenten, varvid den förändring som sker i hyllan är av betydelse för konsumentens 

butiksupplevelse och köpbeteende. Utöver att de enhetligt förpackade EMV erhåller en allt 

större andel av det tillgängliga hyllutrymmet, placeras de även i allt större utsträckning på det 

hyllutrymme som klassificeras som förstklassigt. Förstklassig hyllplacering styrs via så 

kallade planogram utgivna från central nivå inom detaljistens organisation, där butikens 

hyllplaneringsstrategier framgår i detalj. En studie påvisar att efterföljande av planogram 

innebär att detaljisten direkt bestämmer vilka varor konsumenten skall se i butiken. 

(Anselmsson, Johansson, 2005a) 
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En prominent hyllplacering av EMV med likartad förpackningsdesign uppges kunna leda till 

en ”display”-effekt av en sådan kraft att den ger upphov till en ”billboard”-effekt, vilket syftar 

på att varuexponeringen fungerar som reklam för detaljistens varumärke. Graden av effekten 

är högre för EMV som figurerar under ett odifferentierat varumärke jämfört med flera 

differentierade EMV med självständiga namn vilka inte direkt sammankopplas till detaljistens 

namn. En studie påvisar att konsumenten reagerar negativt på denna effekt oavsett styrka då 

konsumenten upplever att dennes kategorisering av varor försvåras. Utifrån detta associerar 

konsumenten EMV med oärlighet när konsumenten upplever att EMV inte är på plats för 

dennes bästa, utan snarare för detaljistens dito. (Anselmsson, Johansson, 2005a) 

 

Butiksmiljön har en avgörande inverkan på atmosfären i butiken, där atmosfären i sin tur kan 

få konsumenten att känna sig antingen på ett positivt eller negativt humör under dennes 

inköpsrunda i butiken (Sherman et al, 1997). Detta kan i sin tur påverka konsumentens 

beteende i butiken (Anselmsson, Johansson, 2005a), en påverkan som aktualiseras av en 

studie som påvisar att utav den del av konsumenterna som utifrån sin motivation till köp 

prioriterar produktgruppen mat anser endast hälften av dessa att dagligvaruhandeln tillgodoser 

deras intressen och erbjuder den butiksupplevelse som den borde skänka konsumenterna 

(Håkansson, von Szokolay, 2005). Utifrån den föreslagna betydelsen av butiksmiljön och dess 

medföljande atmosfär för köpbeteende samt rön om att konsumenten finner den 

butiksupplevelse som svenska dagligvaruhandeln erbjuder icke satisfierande, framstår det 

vara av betydelse att studera vilken roll den ökande andelen EMV har i denna fråga. 

 

Framväxten av EMV har medfört att problematiken har studerats utifrån ett flertal perspektiv 

under de senaste årtiondena, där leverantörens, detaljistens och konsumentens perspektiv har 

varit de mest belysta. Dessa studier har dels fokuserat på den utmaning EMV utgör för 

leverantören, dels hur EMV påverkar detaljistens situation och, som en sammantagen följd av 

detta, EMV:s påverkan på relationen mellan leverantör och detaljist i vad som har betecknats 

som ett maktspel. En aspekt som konstateras ha fallit lite i skuggsidan av forskningen är 

konsekvenserna av EMV:s ökning på den svenska dagligvarumarknaden. (Anselmsson, 

Johansson, 2005a) Denna ökning har gett upphov till den påverkan på butiksmiljön som har 

beskrivits ovan, och forskning inom området anger att ytterligare studier behövs för att utreda 

hur konsumenten kommer att reagera utifrån nämnda butiksupplevelse. Hur denna reaktion 

gestaltar sig bör vara av stort intresse för dagligvaruhandeln, då en konsument som är negativt 

inställd till sin butik riskerar att ändra sitt köpbeteende3 i butiken. En aspekt av köpbeteendet 
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som anses vara av stor betydelse för dagligvaruhandeln är de oplanerade köpen, så kallade 

impulsköp. Dels är cirka hälften av alla matvaruköp oplanerade, dels tas mer än sju av tio 

köpbeslut inne i butiken. (Lettie, Brewer, 2000) Impulsköp rymmer således dels aspekten att 

ett behov hos konsumenten uppstår i butiken, dels aspekten att konsumenten vet i stort vad 

denne skall handla men inte vilken specifik vara. Det får därmed antas att det ligger i 

dagligvaruhandelns intresse att butikens atmosfär dels får konsumenten att köpa mer än vad 

hon först hade tänkt sig, dels att vid ett impulsköp välja EMV där detaljisten ofta har hög 

marginal. Det är utifrån detta perspektiv som denna studie kommer att studera EMV:s roll. 

 

1.3 Problemformulering 
 
Hur påverkar EMV konsumentens impulsköp? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att utifrån konsumentens perspektiv förstå hur EMV inom 

dagligvaruhandeln påverkar dennes impulsköp. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien begränsar dagligvaruhandeln till att bestå av butikskedjorna ICA Sverige AB 

(hädanefter ICA) och Coop Norden Sverige AB (hädanefter Coop), då dessa två är de största 

aktörerna på den svenska dagligvarumarknaden samt har störst andel EMV i respektive 

sortiment, lågprisaktörer exkluderade. 

 

1.6 Teoretisk och praktisk relevans 
 
Tidigare studier inom ämnesområdet har studerat hur EMV perceptuellt inverkar på den 

butiksupplevelse som konsumenten erhåller. Utifrån författarnas förståelse har dock studierna 

inte tagit det naturliga steget till att studera hur relationen mellan EMV och butiksupplevelse 

påverkar det i övrigt väldokumenterade fenomenet köpbeteende. Studiens teoretiska relevans 

är utifrån detta att sammanföra de dokumenterade områdena om EMV:s inverkan på 

butiksupplevelse och köpbeteende för att därigenom öka den teoretiska förståelsen för hur 
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EMV:s inverkan på butiksupplevelse påverkar konsumentens impulsköp. Detta teoretiska 

bidrag skall ges genom att den vedertagna Mehrabian-Russell modellen kombineras med 

motivationsklassificeringar kring vilket värde ett köp skänker konsumenten. Användning av 

denna specifika kombination av teorier inom ämnesområdet EMV är enligt författarnas 

vetskap eget för denna studie. 

 

Utöver studiens teoretiska relevans föreställer sig författarna att dagligvaruhandeln återfinner 

en praktisk relevans i studiens syfte. Samtidigt som detaljisten framställer EMV som 

framtaget med konsumenten i fokus föreligger det enligt författarnas uppfattning en 

samstämmighet inom det vetenskapliga fältet att EMV i huvudsak är till för att främja 

detaljisten själv. EMV syftar till att stärka detaljistens position gentemot dess leverantörer och 

mot såväl existerande som potentiella detaljistkonkurrenter genom att erbjuda dagligvaror i 

flera prisklasser och därmed söka att täcka en större del av marknaden. Studierna kring hur 

EMV inverkar på butiksupplevelse ger en bild av att konsumenterna på grund av den ständigt 

ökande andelen EMV i detaljisternas sortiment har börjat opponera sig mot denna bild av att 

EMV först och främst är till för dem. Denna studie syftar till att förstå hur konsumenten 

omvandlar denna insikt till det som faktiskt betyder något för detaljisten, nämligen 

konsumentens köpbeteende med avseende på impulsköp. Förståelse kring hur EMV påverkar 

konsumentens impulsköp antas vara av stor relevans för detaljisten då denna typ av köp utgör 

en stor del av detaljlistens försäljning. 
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2. METOD 
 
 

etodkapitlet syftar till att utifrån problemformuleringen framföra studiens 

ställningstagande inom vetenskapsfilosofiska frågor. Utifrån dessa 

ställningstaganden behandlas det metodologiska tillvägagångssätt som studien kommer att 

använda sig av för att besvara problemformuleringen och uppfylla syftet. Genom denna 

utformning syftar metodkapitlet till att möjliggöra dels en kritisk granskning av studiens 

vetenskaplighet, dels en replikering av studiens tillvägagångssätt med tanke på förslag till 

fortsatt forskning. Avslutningsvis redogör metodkapitlet för kritik gentemot den kvalitativa 

forskningsstrategi som studien lutar sig emot. 

 

2.1 Ontologisk inriktning 
 
En studies problemformulering speglar vilken ontologisk inriktning som författarna betraktar 

verkligheten utifrån. Då betraktelseperspektivet påverkar de metodiska valen anses det 

relevant att diskutera kring den inriktning som studiens problemformulering inrymmer. Den 

ontologiska ståndpunkten konstruktionismen innebär att sociala entiteter betraktas som 

konstruktioner vilka bygger på de sociala aktörernas uppfattningar och handlingar. Således 

hävdar konstruktionismen att sociala entiteter och deras vidhäftade mening är något som de 

sociala aktörerna kontinuerligt får till stånd och reviderar (Bryman, 2002). Den sociala entitet 

som studiens problemformulering avser är köpbeteende, en entitet som författarna 

argumenterar skapas av och är oskiljbar från konsumenten. Att konsumenten är skapare av sitt 

köpbeteende ger att det är en förgänglig social entitet, något som indikeras av studiens syfte 

då det antyder att impulsköp är beroende av konsumentens unika butiksupplevelse och dennes 

motivation till köp. 

 

2.2 Epistemologisk inriktning 
 
Epistemologin behandlar under vilka premisser kunskap uppstår och hur det avgörs huruvida 

den tillägnande kunskapen är sann eller inte. Vilken epistemologisk inriktning som författarna 

identifierar sig med bestämmer således vilken kunskap som betraktas som giltig för studien. 

Detta ger att de val som bestämmer hur empiri inhämtas strävar efter att säkerställa dessa krav 

M
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på giltig kunskap. Den interpretativa ståndpunkten gällande kunskapande placerar fokus på 

förståelse av individers beteende och hävdar att social handling är meningsfull för aktören och 

att den måste tolkas utifrån aktörens egna perspektiv. (Bryman, 2002) För att knyta an till 

studiens problemformulering måste konsumentens impulsköp ses utifrån konsumentens eget 

perspektiv och dennes unikhet för att interpretativismens krav på giltig kunskap skall 

uppfyllas samt för att den förståelse som är studiens syfte skall uppnås. 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Den vetenskapliga ansats som omfamnas bestämmer vilken typ av undersökning som sker och 

som en logisk påföljd av detta bestäms även arten på de resultat som studien har möjlighet att 

presentera (Christensen et al, 1998). Denna studie tar sin början i observationen av teori som 

fann att konsumenter finner dagligvaruhandelns butiksupplevelse icke-satisfierande som en 

följd av EMV. Utifrån denna teori skapar författarna sig tolkningen att detta teoretiska 

förhållande påverkar konsumentens köpbeteende, och studien syftar till att skapa förståelse 

för hur denna påverkan gestaltar sig i fråga om impulsköp. Detta syfte leder studien till att 

studera existerande teori, där teorin fungerar som guide för att möjliggöra upptäckten av 

empiriska mönster som ger förståelse för hur EMV inverkar på konsumentens impulsköp. 

Denna guidning anses önskvärd då studiens syfte är att studera en någorlunda specificerad 

problematik. Att förutsättningslöst närma sig den empiriska miljön anses därmed ej vara 

anpassat till studiens syfte. Genom att låta teorins begrepp verka som ledord tillåts författarna 

att leta efter och gå djupare in på de aspekter av den empiriska miljön som är av intresse 

utifrån studiens syfte.  

 

Dock önskar studien ej vara teorinära vid insamlandet av empiri, något som skulle riskera att 

författarna agerar allt för styrande i den empiriska miljön för att leta efter material som direkt 

är relevant för ett prövande av studiens teori. Att inta en teorinära ställning skulle därigenom 

utesluta möjligheten för det empiriska materialet att påvisa relevanta aspekter som ligger 

utanför det teoretiska ramverket. Därigenom anses det viktigt att den empiriska miljön tillåts 

styra huruvida teorins aspekter överhuvudtaget är relevanta. 

 

Studiens ansats syftar därmed till att låta teorin definiera vilka aspekter av den empiriska 

miljön som är relevanta att belysa utifrån studiens syfte. Samtidigt skall ansatsen syfta till att 
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dels låta den empiriska miljön ifrågasätta om teorins aspekter är relevanta, dels att fylla dessa 

och övriga aspekter med betydelse. Utifrån detta påstås det att studiens ansats till en början är 

teorinära, för att sedan övergå till att inta en mer empirinära ställning. Således är det 

empiriska materialet det som författarna håller sig öppna gentemot. Om de aspekter som 

teorin hävdar är av betydelse inte innehar en empirisk betydelse, minskar teorins betydelse till 

förmån för empirin vid analysen. 

 

Studiens ansats anses inte överensstämma med den strikt deduktiva ansatsen, då den endast 

tillåter ett sökande efter en verifiering huruvida den upprättade teorin överensstämmer med 

verkligheten eller ej. Den deduktiva ansatsen tillåter därmed inte studien att ta till sig aspekter 

av den empiriska miljön som inte gavs betydelse i det teoretiska läget. Den induktiva ansatsen 

anses inte heller den till fullo överensstämma med studiens ansats, då den inte tillåter studien 

att på förhand upprätta vissa aspekter som skall verka som guide i den empiriska miljön. 

(Bryman, 2002) Utifrån detta intar författarna ett balanserat ställningstagande gentemot den 

strikta uppdelningen deduktiv respektive induktiv ansats, med tyngdpunkt på den induktiva 

ansatsen. För att följa upp Christensens (1998) påstående i inledningen av denna rubrik ger 

studiens ansats att det resultat som är möjligt att presentera är en teoriutveckling av studiens 

teoretiska ramverk utifrån det empiriska materialet.  

 

2.4 Kvalitativ forskningsstrategi 
 
De inriktningar inom respektive frågeställning som ovan har argumenterats gälla för studien 

uppvisar en samstämmighet som enhetligt klassificeras såsom en kvalitativ forskningsstrategi 

(Bryman, 2002). För denna studie ger en kvalitativ forskningsstrategi att tolkning sker utifrån 

konsumentens perspektiv för att förstå dennes uppfattning om butiksupplevelse samt agerande 

i form av impulsköp. Detta resulterar i att studiens syfte är av en beskrivande karaktär, då 

studien undersöker hur EMV påverkar konsumentens impulsköp. (Christensen, 1998)  

 

2.4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den kunskapsteoretiska strömning som är dominerande inom den kvalitativa 

forskningsstrategin är hermeneutiken. I och med att studiens problemformulering med 

tillhörande syfte ämnar skapa förståelse utifrån konsumentens synvinkel anser författarna att 
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vetenskapande utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt är en lämplig ansats, då begreppet 

förståelse är centralt för hermeneutiken (Andersson, 1979). Utifrån hermeneutiken blir det 

giltigt att inkludera olika typer av konsumenter i undersökningen för att betrakta dem som 

delar utav den helhet studien eftersträvar. Denna helhet utgör grunden för tolkning av hur 

EMV inverkar på impulsköp. Helhetsförståelse låter studien föra fram en mer fasetterad insikt 

inom problemformuleringen. 

 

Hermeneutiken påtalar att respondenter bör förstås utifrån sig själva, varvid förståelse genom 

tolkning endast skapas om studiens författare är en del av konsumentens butiksbesök. 

Hermeneutiken står således för en relation mellan verkligheten och forskaren som 

karaktäriseras av närhet, medan positivismen strävar efter att upprätthålla en tydlig distans för 

att inte äventyra objektiviteten. (Andersson, 1979) Utifrån detta argumenteras ett 

vetenskapligt förhållningssätt i positivisk stil att ge en allt för abstrakt och därmed orättvis 

bild av det studerade köpbeteendet, då engagemang och närvaro krävs för att generera den 

förståelse utifrån konsumentens perspektiv som studien syftar till. 

 

2.5 Undersökningsdesign 
 
Studien begränsas till konsumenter som vid tidpunkten för observationerna utför sina inköp i 

butikskoncepten ICA Kvantum respektive Coop Extra. Dessa butikskoncept har valts utifrån 

deras definition som allivsbutiker som karaktäriseras av sitt breda sortiment med fokus på 

matvaror (Länsstyrelsen, 2004), vilket harmoniserar väl med studiens huvudsakliga fokus på 

matvaror. Vidare anses storleken på butikskonceptet leda till att konsumentens inköpsrunda är 

tillräckligt lång tidsmässigt för att tillåta denne att fördjupa sitt resonemang. Av 

bekvämlighetsskäl utgör ICA Kvantum beläget i Nacka samt Coop Extra beläget i Huddinge 

undersökningsplats för studiens observationer.  

 

Anledning till att inkludera butikskoncept inom både ICA och Coop är inte att direkt jämföra 

dessa två fall, varvid författarna argumenterar för att ICA och Coop sammantaget kan ses som 

ett fall. Därmed placeras fokus på ett intensivt studium av miljön i fråga, istället för att fokus 

dirigeras till den jämförande aspekten som är fallet vid en komparativ studie. Det 

bakomliggande syftet med att utföra studien vid butikskoncept inom både ICA och Coop är 

därmed den möjlighet det skänker studien att beakta de föreliggande skillnaderna mellan 
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dessa detaljisters sortiment av EMV. Detta för att möjliggöra en större förståelse för 

företeelsen, något som tillåts genom att observationer företagna i den ena butiksmiljön 

fungerar som en referens till observationer erhållna från den andra butiksmiljön. En skillnad 

som argumenteras rättvisegöra de två butikskonceptens funktion som varandras 

referensobjekt är den skiftande grad i vilken de enskilda detaljisterna följer de centralt 

utformade planogramen för produktplacering i hyllorna och medföljande möjlighet till 

subjektiv påverkan från respektive butikschef (Anselmsson, Johansson, 2005a). Ytterligare en 

skillnad är i vilken utsträckning detaljistens namn synligt placeras på varans förpackning, ett 

resultat av ICA och Coops skiljda uppbyggnad av produktsortimentet för EMV (se bilaga 1). 

 

2.5.1 Undersökningsmetod 
 
Författarna anser att en undersökningsmetod som till hög grad tillåter att den centrala 

dimensionen av studiens problemformulering, konsumentens perspektiv, lyfts fram är 

deltagande observation. Den deltagande observationen tillåter författarna att engageras i 

miljön såsom konsumenten upplever den (Bryman, 2002), genom den nära förbindelse mellan 

författare och respondent som uppstår när den senare åtföljs av författarna. 

Undersökningsmetoden tillåter konsumenten att till en hög grad visa vilka aspekter som är av 

relevans för denne och därmed även av relevans för studien. Denna dirigerande roll erhåller 

konsumenten som en följd av att det är dennes väg och beteende i butiksmiljön som styr vad 

observationerna kretsar kring inom ramen för studiens syfte. En annan aspekt av att den 

deltagande observationen utförs i den faktiska butiksmiljön är att den till en hög grad 

säkerställer relevansen i konsumentens svar, då svaren uppstår i direkt anslutning till faktiskt 

agerande (Donovan, 1982). Detta är ett förehållande som jämfört med intervjuer utförda 

utanför butiksmiljön antas minska risken för förfalskade svar. 

 

Vanligtvis definieras deltagande observation som ett engagemang under en längre tidsperiod i 

den givna miljön (Bryman, 2002). Författarnas deltagande pågår under konsumentens hela 

inköpsrunda i den givna butiken, varvid tiden för observation kan tyckas vara kortvarig i 

absoluta tidstermer. Dock, i och med att studien uteslutande observerar konsumentens 

köpbeteende i butiksmiljön är deltagandet så långvarigt som det möjligen kan vara i relativa 

tidstermer. Vidare är författarna av den åsikten att det inte skulle vara relevant att upprepande 

gånger studera samma konsument, utan engagemanget i miljön påstås vara långvarigt genom 

observation av flertalet konsumenter. 
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2.5.1.1 Öppen roll i en sluten miljö 
 
Öppen respektive sluten miljö är ytterligheter på ett kontinuum snarare än absolutheter, något 

som författarna påstår gäller för studiens empiriska insamlingsplatser. Både ICA och Coops 

givna butiker kan betraktas innefatta en varierande grad av slutna miljöer, där ICA respektive 

Coop som organisation och arbetsplats representerar den mest slutna delen medan 

butiksavdelningen avsedd för konsumenterna representerar den mindre slutna miljön. 

Författarna argumenterar likväl för att även butiksavdelningen är sluten i och med att 

butikschefen är i sin fulla rätt att neka tillträde för personer med andra avsikter än 

matvaruinköp. Som en följd av detta avser författarna att i förväg erhålla godkännande av 

empirisk insamling vid de givna butikerna från respektive butikschef (se bilaga 2). Detta 

tillvägagångssätt syftar även till att förse butikschefen med dels en förklaring till förfrågan, 

dels med studiens syfte. (Bryman, 2002) 

 

Författarna antar en öppen roll gentemot konsumenterna, detta för att i möjligaste mån få 

deras acceptans för studien. Författarna argumenterar att öppenhet i studien som bedrivs leder 

till en avsaknad av de praktiska och etiska problem som förekommer vid antagande av en 

dold roll. Denna öppenhet syftar till att harmonisera med de etiska principer som föreligger 

vid vetenskaplig forskning, såsom informations- och samtyckeskravet, där även kraven på 

tystnadsplikt och nyttjande av insamlad empiri upprätthållas. (Bryman, 2002) 

 

Sammantaget och utifrån i litteraturen existerande definitioner kan författarnas roller 

benämnas ”observatörer som deltagare”, då rollerna i huvudsak utgörs av intervjuare snarare 

än deltagare i konsumentens miljö. Observationer av konsumentens impulsköp förekommer 

för att kunna besvara studiens problemformulering, dock är det noterbart att graden av 

delaktighet i dessa observationer är låg. Således antas en passiv roll, detta för att författarna 

inte skall inverka på konsumentens köpbeteende. (Bryman, 2002) 

 

2.5.1.2 Fenomenografi 
 
Författarna antar en balanserad utgångspunkt gällande den information som ges till 

konsumenterna angående studiens syfte, detta då både en utförlig respektive kort beskrivning 

antas vara förknippade med för- och nackdelar. Att i stor utsträckning informera respondenten 

om studiens fokus antas rendera i att denne reflekterar över sin egen, icke-explicita 
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argumentation, vilket antas ge en utförligare dialog. Detta skall dock vägas mot risken för 

tillrättalagda svar genom att tid för förberedelse kan föreligga. Fördelen med att i liten 

utsträckning informera respondenterna om studiens fokus är att det antas generera mer 

spontana och ärliga svar som en effekt av en lägre grad av styrning från författarnas sida. 

Detta eftersökande av ärliga och spontana svar passar väl in i fenomenografins syfte att 

beskriva det studerade fenomenet så som det uppfattas av respondenten (Larsson, 1986; 

Marton, Booth, 2000), således fenomenets subjektiva innebörd (Svensson, 1989). Författarna 

hävdar utifrån fenomenografins syfte att balansen gällande hur precist den deltagande 

observationens syfte skall beskrivas för respondenten återfinns där fenomenet 

butiksupplevelsens påverkan på köpbeteende nämns, men inte begreppet EMV. 

Kommunicering av begreppen ”butiksupplevelse” och ”köpbeteende” argumenteras leda in 

respondenten i en bred inramning av studiens ämnesområde, medan icke-kommunikationen 

av begreppet EMV garanterar att den teoretiska definitionen EMV inte påtvingar 

respondenten en klassifikation av varor.  

 

Att ange området för studien men inte bestämma dess innehåll är i linje med de metodiska 

dragen hos fenomenografin som uppmuntrar intervjuaren till att i samråd med respondenten 

komma överens om vilket fenomen som skall behandlas. Fenomenografin poängterar 

samtidigt att det är avgörande för uppfyllandet av studiens syfte att intervjuaren inte påverkar 

vilken uppfattning av fenomenet som respondenten uttrycker. Empiriinsamlingen låter 

respondentens uttalanden styra intervjuns innehåll inom ramen för det givna fenomenet för att 

därigenom utforska den intervjuades uppfattning om fenomenet. (Svensson, 1989) I enlighet 

med studiens vetenskapliga ansats syftar således fenomenografin i denna studie till att låta 

respondenten påvisa vilka aspekter i den empiriska miljön som är av betydelse, och att 

därefter självständigt fylla dessa aspekter med betydelse. 

 

2.5.1.3 Val av respondenter 
 
I enlighet med studiens syfte och fenomenografiska metodik är variation i konsumenternas 

karaktäristik som möjlig orsak till variation i studerade impulsköp inte föremål för analys. 

Denna variation syftar endast till att bidra till erhållandet av ett nyanserat empiriskt material 

inom den studerande gruppen, huvud- eller delansvarig för hushållets matvaruinköp. Gruppen 

är upprättad utifrån antagandet att denna konsument är väl förtrogen med detaljistens 

sortiment och därigenom tillåter densamme att föra ett resonemang kring sitt agerande. 
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Variation inom denna grupp är eftersträvansvärd för att studien skall komma fram till 

välgrundade och allmänt giltiga uppfattningar av fenomenets natur. (Svensson, 1989) I syfte 

att återge en nyanserad bild av hur EMV påverkar konsumentens impulsköp eftersträvar valet 

av respondenter att inkludera respondenter med skiljd karaktäristik (Bryman, 2002). 

Författarna argumenterar för att möjligheten att uppfylla denna strävan realiseras genom att de 

två empiriska insamlingsplatserna är belägna på olika orter, vilket därigenom bidrar till en 

tillgång på en mer varierad sammantagen konsumentprofil än vad en enskild insamlingsplats 

skulle tillåta. För att i möjligaste mån säkerställa att studiens analys baseras på ett empiriskt 

material som uppvisar variation inom den studerade gruppen väljs respondenter utifrån olika 

variabler. Variation inom en grupp med kunskap inom studieområdet är av avgörande 

betydelse för studiens möjlighet att kunna ge ett relevant svar på problemformuleringen 

(Holme, Solvang, 1992). Kravet på variation inom de synliga variablerna ”kön” och ”ålder” 

uppnås genom en visuell bedömning, där respondentens exakta ålder efterfrågas vid 

observationens början. Kravet på variation inom de icke-synliga variablerna uppnås genom 

filterfrågor som föregår inledandet av den deltagande observationen. De icke-synliga 

variablerna är ”grad av matintresse” samt ”typ av hushåll”. 

 

Variabeln ”kön” argumenteras vara relevant för att det är önskvärt att studien erhåller en 

jämställd empirisk bas. Inkluderandet av variabeln ”ålder” styrks av att karaktäristika kopplad 

till ålder anges ha en inverkan på mentaliteten gentemot EMV (Cunningham et al, 1982; 

enligt Lange, 2005). Variabeln ”matintresse” argumenteras medverka till den empiriska 

variationen genom att den bidrar till att inkludera konsumenter med olika hållningar gentemot 

mat. För att undvika den problematik som uppstår vid en objektiv bedömning av matintresset 

låter författaren en subjektiv bedömning ligga till grund för uppnåendet av den önskvärda 

variationen. Med andra ord kategoriserar konsumenten själv, utifrån sina referensramar, 

graden av intresse såsom ”lågt”, ”medel” eller ”högt”. Denna lägre grad av exakthet för 

kategorierna argumenteras reflektera studiens undersökningsmetod deltagande observation, 

som inte har för avsikt att erhålla en konturskarp klassificering av respondenter (Bryman, 

2002, sid. 289). Vidare argumenteras metodiken att överlåta definitionen av graden av 

intresse till konsumenten själv att harmonisera väl med studiens fenomenografiska metodik, 

som betonar att tolkning skall ske utifrån respondentens perspektiv. Avslutningsvis anses ”typ 

av hushåll” korrelera till konsumentens mentalitet gentemot EMV (Richardson et al, 1996; 

enligt Lange et al, 2005). 
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Genom att utföra empiriinsamlingen på skilda veckodagar samt tider breddar studien 

variationen inom den studerade gruppen ytterligare. Syftet är att säkerställa att 

observationerna är giltiga för multipla veckodagar och tider på dygnet (Bryman, 2002). 

Bidraget till variationen är att konsumenter observeras vid inköpsrundor där de inhandlade 

matvarorna argumenteras inneha skilda syften (Solomon, 1983) och därigenom kan 

mentaliteten gentemot EMV i avseende på upplevd social risk (Dick et al, 1995; enligt Lange 

et al, 2005) antas variera för en och samma respondent vid två olika, hypotetiska 

observationstillfällen. 

 

Valet av respondenter pågår fram till den tidpunkt då författarna är av den uppfattningen att 

en informationsmättnad har uppnåtts. Denna informationsmättnad gestaltar sig som så att 

författarnas ståndpunkt är att en liten grad av ny argumentation uppkommer vid de deltagande 

observationerna. Därigenom är författarna av den uppfattningen att studiens 

problemformulering börjar besvaras varvid det inte längre kan anses nödvändigt att samla in 

empiri (Bryman, 2002). 

 

2.5.1.4 Intervju och observation 
 
Som en effekt av att författarnas roll i den empiriska miljön definieras som deltagande 

observatör möjliggörs att observationerna kan inledas med en formell fråga om önskat 

deltagande i studien. Då Holme och Solvang (1997) uppmärksammar svårigheterna med att 

erhålla potentiella respondenters samtycke till en vetenskaplig studie argumenterar författarna 

att chansen för jakande svar ökar genom de redskap som beskrivs i det följande. Författarna 

tillåts berätta att de studerar vid Stockholms universitet samt beskriva studiens syfte med 

avsikt att kommunicera trovärdighet till den potentiella respondenten. För att vidare minska 

en eventuell misstro gentemot studiens syfte poängterar författarna de krav på tystnadsplikt 

samt nyttjande av empiri som åligger studien. För att minska distansen till den möjliga 

respondenten visar författarna avslutningsvis förståelse för det eventuella obehag och 

tidsförlust som kan tänkas uppkomma. (Bryman, 2002) Författarna argumenterar att dessa 

beaktelser förhöjer sannolikheten att respondenten ställer upp i studien samt att dennes 

deltagande karaktäriseras av sanningsenlighet och öppenhet (Goffman, 1956; enligt Bryman, 

2002). 
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Intervjun och den deltagande observationen sker ej utifrån en intervjumall, då en sådan 

argumenteras vara mindre förenlig med den deltagande observationens till en början 

explorativa karaktär. Vidare hindrar bruket av en intervjuguide författarna från att ställa unika 

frågor till den enskilda respondenten utifrån dennes väg och beteende i butiksmiljön. 

Förmågan att ställa unika frågor med tillhörande följdfrågor är av betydelse för att möjliggöra 

en hög grad av säkerhet att författarna faktiskt undersöker vad studien ämnar undersöka. 

Utifrån detta har en guide till inledandet av observationstillfällena skapats (se bilaga 3). 

 

Den deltagande observationen går på ett praktiskt plan till på det viset att respondentens 

diskussion spelas in med bandspelare medan ageranden som inte med lätthet kan återges på 

band registreras i form av fältanteckningar. Dessa fältanteckningar antar först formen av 

provisoriska anteckningar för att minska respondentens intryck av att dennes agerande 

registreras. Detta anses fördelaktigt då insikt i att registrering sker verkar medvetandegörande 

och därigenom äventyrar sanningsenligheten och öppenheten i respondentens argumentation 

och agerande (Lofland, Lofland, 1995; enligt Bryman, 2002) Dessa preliminära anteckningar 

omvandlas därefter till fullständiga anteckningar efter den givna dagens observationer 

(Bryman, 2002) för att möjliggöra en högre grad av intern reliabilitet (LeCompte, Goetz, 

1982; enligt Bryman, 2002). Metoden att spela in respondentens tal på band är förenad med 

både för- och nackdelar, där den främsta nackdelen påstås vara att inspelning i likhet med 

fältanteckningar verkar medvetandegörande. Fördelen är att inspelningarna till en hög grad 

möjliggör en objektiv samt nyanserad återgivelse av respondentens diskussion i form av citat. 

Bruket av citat framför indirekt återgivelse höjer studiens objektivitet, i och med att en mer 

rättvis återgivelse av den studerade gruppen respondenter möjliggörs. (Bryman, 2002) 

Inspelningarna transkriberas därefter för att möjliggöra en mer noggrann analys av vad 

respondenten har sagt (Bryman, 2002, sid. 310), varefter materialet sammanförs med de 

anteckningar som tillhör den givna respondenten för att sammanfoga tal och handling. 

 

2.6 Kritik mot kvalitativ forskningsstrategi 
 
Kritik mot den kvalitativa forskningsstrategin uppkommer som en följd av de metodiska 

tillvägagångssätt som strategin innebär. Kritiken riktar således inte in sig på brister som är 

direkt avhjälpliga, utan syftar till att belysa dels att författarna uppmärksammar de svagheter 

som är sammankopplade med studiens vetenskapliga inriktning och metodiska val, dels att 

författarna agerar för att minska dessa bristers inverkan på studiens vetenskaplighet. När 
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denna kritik struktureras finns det två skilda ståndpunkter att följa, där den ena argumenterar 

för att den kvalitativa forskningsstrategin kan bedömas utifrån kriterier som med viss 

modifikation är hämtade från den kvantitativa forskningsstrategin (LeCompte, Goetz, 1982; 

enligt Bryman, 2002). Den andra ståndpunkten anser att dessa kriterier inte på ett relevant sätt 

är tillämpliga på kvalitativ forskning då de förutsätter att det finns en absolut sanning i den 

empiriska miljön, varvid en alternativ uppsättning bedömningskriterier föreligger (Guba, 

Lincoln, 1994; enligt Bryman, 2002). Då denna realism inte är förenlig med studiens 

fenomenografiska metod som anger att det är den subjektiva, och därmed mångfaldiga, 

sanningen som är av intresse väljer författarna att ansluta sig till den sistnämnda 

ståndpunkten, Lincoln och Guba (1994) anger två grundläggande kriterier för bedömning av 

en kvalitativ studie, ”trovärdighet” och ”äkthet”. Det senare kriteriet äkthet har ej haft något 

större inflytande på forskningen, varvid författarna ser det som acceptabelt att endast bedöma 

studiens vetenskaplighet utifrån de fyra delaspekter som tillsammans utgör kriteriet 

”trovärdighet”. 

 

Studiens tillförlitlighet har stärkts genom författarnas närvaro under en relativt längre tid i den 

empiriska miljön, detta för att säkerställa att författarna uppfattar konsumenternas verklighet 

på ett riktigt sätt vilket borgar för underbyggda teoretiska idéer (Bryman, 2002). I samma 

strävan karaktäriseras intervjuerna av att i längsta möjliga mån ställa följdfrågor, detta för att i 

enlighet med fenomenografin säkra en underbyggd tolkning av konsumenternas uppfattning 

(Svensson, 1989). 

 

Då studien inbegriper ett intensivt studium av en mindre grupp konsumenter inom en given 

miljö är studiens fokus på det kontextuellt unika. Detta ger att huruvida studiens resultat är 

giltiga i andra miljöer beror på den studiespecifika empirin, där fylliga redogörelser skall 

utgöra en bas med vars hjälp studiens överförbarhet kan bedömas. (Bryman, 2002) Samtidigt 

som studiens framställande av empiri i form av citat förhöjer objektiviteten, ackompanjeras 

citaten ej av respondentens karaktäristik i enlighet med studiens syfte. Utifrån detta kan det 

tänkas att förmågan att bedöma studiens överförbarhet är lägre, även om författarna påvisar 

att studien uppvisar en fullgod variation inom den studerade gruppen. 

 

Studiens pålitlighet stärks genom att studien rakt igenom metakommunicerar 

forskningsprocessen, vilket tillsammans med kontinuerlig kvalitetsbedömning i form av 

handledningsseminarium argumenteras verka för att studiens teoretiska slutsatser är 
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berättigade. Möjligheten till att kunna konfirmera studiens objektivitet argumenteras att 

stärkas av studiens i huvudsak induktiva ansats och fenomenografiska metod, båda metodiska 

val som minskar utrymmet för författarna att utifrån personliga värderingar påverka 

utförandet eller slutsatserna från en studie (Bryman, 2002) 

 

Intagandet av en i huvudsak induktiv ansats är förknippad med kritik som påstår att med 

ansatsen följer en risk att studier sker av ett fenomen som redan har studerats. Risken att 

denna studie bryter mot vetenskapens strävan att generera kumulativ kunskap minskas genom 

att studien till en början intar en mer teorinära ståndpunkt. Denna ståndpunkt intas således för 

att tillåta studien att belysa de aspekter som utgår ifrån studiens syfte, för att därigenom öka 

möjligheten till att studiens bidrag till vetenskapen är kumulativt. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

tudiens teoretiska referensram syftar till att möjliggöra en belysning av de aspekter i den 

empiriska miljön som ringas in i studiens syfte. Påverkansteori och motivationsteorier 

presenteras på basis av dess relevans utifrån studiens syfte, varvid motivering till teoriernas 

studiespecifika syfte föregår deras presentation. Avslutningsvis framförs en kritisk granskning 

av de presenterade teorierna. 

 

3.1 Disposition 
 
Studien låter utifrån tidigare forskning förhållandet mellan EMV och butiksupplevelse utgöra 

utgångspunkten för studien. I denna forskning anges EMV påverka butiksupplevelsen genom 

en ”billboard”-effekt. Effekten uppstår via EMV:s enhetliga förpackningsdesign och 

förstklassiga hyllplacering, vilket totalt sett påverkar den upplevelse av sortimentet som 

konsumenten erhåller. Därigenom består studiens huvudsakliga teoribehov inte direkt av teori 

som behandlar hur EMV påverkar butiksupplevelsen, utan hur butiksupplevelse inverkar på 

köpbeteende. Dock ingår teori om hur EMV påverkar butiksupplevelsen via 

förpackningsdesign, hyllplacering och därigenom upplevt sortiment i den huvudsakliga teorin 

kring hur butiksupplevelse påverkar köpbeteende för att göra den senare teorin komplett. 

Detta då studiens empiriinsamling syftar till att samla in redogörelser för hur EMV inverkar 

på butiksupplevelse utifrån denna studies respondenter. Det är ej förenligt med studiens 

kvalitativa metodik att överföra vad en tidigare studies respondenter upplever till att gälla 

även för denna studies respondenter, utan denna studies respondenter måste tillåtas att 

kommunicera sin syn på den empiriska miljöns relevanta aspekter. 

 

Utöver det teoretiska område som behandlar butiksupplevelsens inverkan på köpbeteende 

förefaller det utifrån studiens syfte även föreligga ett behov av att kunna kontextualisera 

konsumentens svar gällande hur denne upplever det studerade fenomenet. Ett teoriområde 

som anses uppfylla behovet av att skapa förståelse för konsumentens köpbeteende utifrån 

dennes perspektiv är teori kring motivationen till att utföra ett köp, varvid behandling av olika 

typer av motivation utgör en del av studiens teoretiska referensram. 

S
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3.2 Mehrabian-Russell modellen 
 
Butikens atmosfär4 influerar konsumentens köpbeteende inuti den givna butiken där påverkan 

sker via konsumentens emotionella status (Mowen, Minor, 1998). Detta förhållande återges i 

figuren nedan, vilken utgör en schematisk illustration av den diskussion som Donovan och 

Rossiter (1982) för kring modellen som benämns Mehrabian-Russell (hädanefter MR) 

(Mehrabian, Russell, 1974). 

 

 

 
Stimuli 

 
Emotionell respons 

 
Beteende 

Påverkar Påverkar 

 

Figur 3.1. Egenbearbetad version av Mehrabian-Russell modellen. Källa: Store atmosphere 

and purchasing behaviour. Donovan et al, 1994. 

  

Illustrationen fungerar som ett ramverk för studiens teoriframställning, där framställningen 

struktureras utifrån modellens tre steg. Dessförinnan är det dock relevant att på ett mer 

övergripande vis presentera modellens innebörd och omfång. 

 

Den miljöbetingade psykologiska modellen MR påstås vara teoretiskt funktionell för att 

studera butiksupplevelsens inverkan på köpbeteende inom en given butik. Modellen 

tillämpades på ett strukturerat sätt inom denna kontext för första gången av Donovan och 

Rossiter (1982) (Groeppel-Klein, Baun, 2001). Modellen kan numera anses ha erhållit en 

bekräftad relevans inom ämnesområdet konsumentbeteende i och med dess inkluderande i 

Solomons (2002) facklitteratur, och anges utgöra basen för majoriteten av forskning om hur 

butikupplevelse inverkar på köpbeteende (Kaltcheva, Weitz, 2006). Författarna anser med 

detta underlag som stöd att modellens relevans för studiens område är stärkt. 

 

MR-modellen använder en Stimuli-Organism-Respons paradigm för att utforska 

omgivelsefaktorers inverkan på köpbeteende i en butiksmiljö, vari tre steg ingår: En taxonomi 

för stimuli, en uppsättning om emotionella svar utifrån given stimuli, samt en taxonomi för 

beteendeutfallet. Modellen anges vara synnerligen specifik i de två senare områdena, medan 

den är mindre specifik för det förstnämnda området. Detta förhållande uppges ej utgöra någon 

nackdel, i och med att fältet lämnas öppet för den enskilda studien att argumentera för vilka 
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stimuli som skall ingå i den studiespecifika modellen. (Donovan, Rossiter, 1982) Senare 

forskning har visat på de disparata aspekter av köpbeteendet som kan utgöra modellens tredje 

steg (för översikt, se Kaltcheva, Weitz, 2006), medan modellens andra steg kan påstås ha 

blivit vedertaget i samband med den förenkling som Russell och Pratt (1980) framförde. 

Denna förenkling anses vara acceptabel i och med att den inte inverkar negativt på modellens 

förmåga att förklara köpbeteende (Donovan, Rossiter, 1982). Författarna argumenterar utifrån 

tidigare forskning att modellen inte enbart är relevant utifrån studiens syfte utan att den även 

är tämligen flexibel i det avseende att dess tre steg kan, och bör, modifieras utifrån den 

specifika butiksmiljö som studien behandlar. Därmed kommer författarna nedan att behandla 

modellens tre steg separat, där stegen konfigureras utifrån tidigare forskning men med 

studiens specifika syfte i åtanke. 

 

3.3 Butiksupplevelse 
 
MR-modellens första steg utgörs av komponenten stimuli. Stimuli ses konceptuellt som 

någonting som väcker eller sporrar till agerande alternativt en ökad grad av agerande 

(Sherman et al, 1997). När köpbeteende återges inom ramen för MR-modellen är stimuli 

extern i förhållande till konsumenten och består av en blandning av marknadsföringsmixens 

variabler samt miljöbetingade aspekter (Bagozzi, 1986; enligt Sherman et al, 1997). I denna 

studie åsyftar MR-modellens stimulikomponent butiksupplevelse, där tidigare forskning visar 

vilka aspekter av EMV som påverkar butiksupplevelse, nämligen förpackningsdesign, 

hyllplacering, samt upplevt sortiment. (Anselmsson, Johansson, 2005a) Studien utgår därmed 

ifrån att dessa aspekter utgör butiksupplevelse, och de kommer nedan att ges en övergripande 

framställning. 

 

3.3.1. Förpackningsdesign 
 
Förpackningens roll som det största mediet för kommunikation uppkommer på grund av att 

den når alla kunder, är närvarande när köpbeslutet tas samt dess höga involvering i kundens 

granskning av varan genom att vara den sista annonsen innan denne fattar sitt val gällande 

inköp (Duncan, Everett, 1993; enligt Anselmsson, Johansson, 2005a). Förpackningsdesignens 

betydelse för köpbeteendet via butiksupplevelsen uppges följaktligen vara av stor betydelse 

då sju av tio köpbeslut tas inne i butiken, samt att cirka hälften av alla matvaruköp är 
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oplanerade (Lettie, Brewer, 2000). Förpackningsdesignens roll kan vidare variera utifrån 

vilket sammanhang samt i vilken miljö varan skall användas med avseende på social risk 

(Dick et al, 1995; enligt Lange et al, 2005) 

 

Majoriteten av studier inom ämnesområdet förpackningsdesign fokuserar på den individuella 

förpackningens roll, medan en minoritet av forskningen antar en generell ansats, det vill säga 

ett fokus på den enskilda förpackningsdesignens roll i en större helhet av förpackningar 

(Lettie, Brewer, 2000). Samtidigt anges att EMV:s förpackningsdesign uppfattas som 

standardiserad av konsumenten och att denna standardisering ur ett helhetsperspektiv på 

EMV-sortimentet påverkar konsumentens uppfattning av förpackningsdesignens inverkan på 

butiksupplevelse i negativ riktning. Graden av denna inverkan uppges skilja sig åt beroende 

på huruvida detaljistens EMV förekommer under ett odifferentierat varumärke identiskt med 

detaljistens namn eller under flera differentierade varumärken med självständiga namn som är 

fristående från detaljistens namn. Den senare varianten uppges ge upphov till en lägre grad av 

standardiserat intryck än den tidigare, något som minskar konsumentens negativa hållning 

gentemot EMV:s förpackningsdesign. I och med att produktens förpackning bidrar till att 

påverka konsumentens uppfattning om varans inre kvalité, uppges en hög grad av 

standardiserad förpackningsdesign ge intrycket av att varan är massproducerad och av låg 

kvalité. (Anselmsson, Johansson, 2005a) 

 

3.3.2 Hyllplacering 
 
Hyllplacering är erkänt som ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan detaljist och 

konsument (Lange et al, 2005). Att produkten innehar en stor del av det totala hyllutrymmet 

för kategorin i fråga uppges vara av vikt för att öka produktens attraktivitet hos konsumenten 

(Anselmsson, Johansson, 2005a). Det är även av betydelse var det tillägnande hyllutrymmet 

är placerat, där en hylla delas in i olika segment beroende på hur konsumenten överblickar 

hyllan. Varor placerade i området strax ovanför ögonhöjd och ner till knähöjd ses av alla 

konsumenter i fråga, medan det utanför denna zon krävs ett aktivt sökande från konsumentens 

sida för att uppmärksamma varan (Underhill, 2000). 

 

Detaljistens dubbla roller som både varuinnehavare och butiksinnehavare uppges skänka 

denne möjligheten att tilldela EMV fördelaktigt hyllutrymme utifrån dels ovanstående 

klassifikation av butikshyllan, dels exponering på gavlar. Denna strukturering av butikshyllan 
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styrs i detaljistkedjor av centralt konstruerade planogram. Tidigare studier visar att EMV i 

hög grad har förstklassigt hyllutrymme, vilket gör att exponeringen av EMV på butikshyllan 

blir stark (Anselmsson, Johansson, 2005a). Då en ändamålsenlig exponering behövs för att 

varukategorierna skall uppnå konsumentens behov (Johnson, Pinnington, 1998), upplever 

konsumenten att dennes kategorisering av produkter och varumärken försvåras genom EMV:s 

höga grad av exponering (Anselmsson, Johansson, 2005a). 

 

3.3.3 Upplevt sortiment 
 
Huffman och Kahn (1998) påtalar att detaljistens önskan att sortimentet skall uppvisa en hög 

grad av variation leder till att konsumenten upplever en överbelastning av stimuli, varvid 

butiksupplevelsen uppfattas som komplex. En sådan butiksupplevelse påstås resultera i en risk 

att konsumenten inte tar ett köpbeslut. Broniarczyk et al (1998) påtalar att detaljisten i en 

moderat utsträckning kan reducera storleken på det faktiska sortimentet utan att förändra 

konsumentens syn på dess variation, givet att det är icke-föredragna varor som lyfts ur 

sortimentet samt att en varugrupps hyllutrymme hålls konstant. Studier visar på vikten av att 

sortimentet skänker konsumenten en upplevd känsla av valfrihet. EMV:s inverkan på det 

upplevda sortimentet via sin standardiserade förpackningsdesign och sitt fördelaktiga 

hyllutrymme uppges vara stark, varvid konsumenter upplever andelen EMV vara dubbelt så 

hög som den faktiska andelen. (Anselmsson, Johansson, 2005a) 

 

3.4 Konsumentens emotionella respons 
 
MR-modellens andra steg utgörs av en klassificering av emotionell respons utifrån 

föreliggande stimuli. Emotionell respons åsyftar de interna processer som intervenerar mellan 

den i förhållande till individen externa stimulin och det slutgiltiga beteendeutfallet. Utifrån 

detta utgör individens emotionella status en medlande variabel gällande hur stimulis påverkan 

på beteende skall gestalta sig, där individens emotionella status påverkar beteendeutfallet först 

efter att ett beslut om att utföra en inköpsrunda har tagits. (Sherman et al, 1997) MR-

modellens klassificering av emotionell respons inom butiksmiljöer sker utifrån de två 

dimensionerna ”Pleasantness-Unpleasantness” och ”Arousal-Nonarousal”5, där namngivandet 

av dessa dimensioner syftar till ytterligheterna på en skala. 
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”Arousal” 

”Nonarousal” 

”Pleasant” ”Unpleasant” 

Stressande Spännande 

Glåmigt Avslappnande 

 
Figur 3.2. ”Two dimensions of emotion and eight major emotional states”. Källa: A 

description of the affective quality attributed to environments. Russell, Pratt, 1980. 

 
Dimensionen ”pleasantness-unpleasantness” refererar till vilken grad individen finner sig 

tillfreds i den aktuella miljön (Donovan, Russel, 1982), där tillfreds syftar på till vilken grad 

miljöns stimuli tillåter individen att uppnå målet som föranledde inköpsrundan. Stimuli som 

förenklar uppnående av målet upplevs som ”pleasant”, medan stimuli som försvårar 

uppnående av målet uppfattas som ”unpleasant”. (Kaltcheva, Weitz, 2006) Dimensionen 

”arousal-nonarousal” visar till vilken grad individen finner sig stimulerad av miljöns stimuli 

(Donovan, Russel, 1982). Begreppet ”arousal” i helhet omfattar två något åtskilda fenomen 

inom psykologi, nämligen objektiv och subjektiv ”arousal” där MR-modellen syftar på den 

sistnämnda. Detta då konsumenten endast kan uppleva det subjektiva läget såsom behagligt 

eller obehagligt. (Kaltcheva, Weitz, 2006)  

 
”Pleasure” och ”arousal” antas interagera på så sätt att ”arousal” förstärker ett närmande 

beteende i miljöer som uppfattas vara ”pleasant” medan det förstärker ett avståndstagande 

beteende i miljöer som uppfattas vara ”unpleasant” (Donovan, Rossiter, 1982). Detta kan ses i 

Figur 3.2, där en övergång från figurens nedre högra halva till den övre högre delen ökar det 

närmande beteendet. Vidare, en övergång från figurens nedre vänstra halva till den övre 

vänstra stärker det avståndstagande beteendet. Närmande respektive avståndstagande 

beteende skall här förstås i generella termer, där en mer precis begreppsdefinition är beroende 

av i vilket sammanhang MR-modellen tillämpas. Studiens specifika definition av närmande 

respektive avståndstagande beteende med avseende på impulsköp presenteras i den 

uppkommande behandlingen av MR-modellens sista steg. 
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3.5 Typ av motivation till köp 
 
Vidare studier kring relationen mellan dimensionerna ”pleasantness” och ”arousal” bekräftar 

att en ”pleasant” miljö överlag renderar ett närmande köpbeteende, men påvisar samtidigt en 

varians för vilken inverkan en hög grad av ”arousal” har på köpbeteendet. En hög grad av 

”arousal” har påvisats rendera i ett avståndstagande beteende i en ”pleasant” miljö, ett 

förhållande som falsifierar Donovan och Russells (1982) förutsägelse angående hur ”arousal” 

interagerar med dimensionen ”pleasantness” för att rendera i ett fastslaget beteendeutfall. 

Utifrån denna inkonsekvens argumenterar Kaltcheva och Weitz (2006) att effekten ”arousal” 

har på köpbeteendet modifieras av en ytterligare variabel, och att denna variabel är vilken typ 

av motivation för köpet som föreligger hos konsumenten. Tidigare forskning erbjuder flertalet 

begreppspar för att förklara motivationen bakom ett köp, där samtliga begreppspar kan delas 

in i två överliggande grupper som åsyftar olika motivationsorienteringar (för översikt, se 

Kaltcheva, Weitz, 2006). Det begreppspar som utifrån Kaltcheva och Weitzs översikt framstår 

att till en hög grad kombinera aktualitet och vedertagenhet är ”utilitaristisk motivation” och 

”hedonistisk motivation” (Babin et al, 1994).  

 

Utilitaristisk motivation till ett köp frambringar en mentalitet som är rationell och 

målfokuserad. Upplevt utilitaristiskt värde beror på huruvida det konsumtionsbehov som 

förorsakade inköpsrundan uppnåddes på ett målmedvetet och effektivt vis. Utilitaristiskt 

värde erhålls således från själva uppnåendet av köpets syfte, där realiseringen av köpet 

eftersträvas utifrån ett nödvändigt behov. Köpandet är ett medel för att uppnå målet som är att 

erhålla en vara. Hedonistisk motivation är mer emotionell och frambringar en mentalitet som 

är mer processfokuserad. Upplevt hedonistiskt värde är mer subjektivt och personligt än dess 

utilitaristiska motpart, och uppkommer från spontant hedonistiska gensvar erhållna från 

inköpsaktiviteterna, inte nödvändigtvis från ett faktiskt köp. Inköpsrundan är ett mål i sig, där 

glädjen likväl kan komma från det faktum att ett köp genomförs som att erhålla en vara. 

Vidare poängteras att dessa två aspekter av motivation kompletterar varandra och är således 

sammanlänkande, vilket ger att de båda måste beaktas för att tillåta en rikare förståelse av 

köpbeteendet. Detta ger att utilitaristisk och hedonistisk motivation inte nödvändigtvis är 

diametralt motsatta, utan utilitaristiskt respektive hedonistiskt värde kan förekomma under en 

och samma inköpsrunda. (Babin et al, 1994) 
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Tidigare studier framför ytterligare aspekter som återger fler situationsbaserade variabler som 

inverkar på hur konsumenten upplever butiksmiljön utifrån dennes motivation. Dessa 

variabler kan införlivas i begreppsparet utilitaristisk och hedonistisk motivation för att öka det 

antal aspekter som dessa motivationsbegrepp inrymmer. Luomala (2003) nämner 

tidsaspekten, där en brist på tid relaterar till utilitaristisk motivation medan överflöd av tid 

kopplas ihop med hedonistisk motivation. Groeppel-Klein och Baun (2001) framför 

variablerna ”filtrerare” respektive ”icke-filtrerare”, där den tidigare typen av konsument 

medvetet selekterar vilken stimuli som skall tas in medan den senare typen av konsument 

passivt inhämtar stimuli. Variabeln ”filtrerare” kan sammanlänkas med Luomas (2003) 

variabel ”undviker stimuli” och sammantaget relateras till utilitaristiskt motivation, medan 

”icke-filtrerare” kan bindas till ”eftersöker stimuli” och sammantaget relateras till hedonistiskt 

motivation. Genom att inkludera fler variabler inom utilitaristisk respektive hedonistisk 

motivation reflekterar modellen på ett mer fasetterande vis den typ av värde som den 

individuella konsumenten erhåller från specifika delar av inköpsrundan.  

 

3.6 Köpbeteende 
 
MR-modellens tredje steg utgörs av en responstaxonomi bestående av det generiska 

motsatsparet närmande- respektive avståndstagande beteende, vilket anses utgöra individens 

slutgiltiga reaktion (Bagozzi, 1986; enligt Sherman et al, 1997). Begreppsparet anges 

innehålla fyra aspekter; huruvida individen önskar att förbli i miljön, huruvida individen 

känner en vilja att utforska miljön, huruvida det finns en vilja att interagera med andra 

individer i miljön, samt huruvida miljön förstärker eller hindrar utförande av och 

tillfredsställelse erhållen från uppgifterna. Det miljöspecifika, och därmed även det 

studiespecifika, beteendet skall ha sitt ursprung utifrån någon av dessa aspekter för att 

tillämpningen av modellen skall vara konsekvent. Dessa fyra generiska aspekter påstås ha sin 

ämnesområdesspecifika motsvarighet i följande aspekter av köpbeteende i en butikskontext: 

Glädje erhållen från att förlägga inköpsrundan till butiken, spenderad tid i butiken, vilja att 

prata med butikspersonal, tendens att spendera utöver planerad nivå, samt graden av 

sannolikhet för att återvända till butiken. (Donovan, Russell, 1982) Dessa aspekter har 

kommit att utgöra fokus för studerade aspekter av begreppet köpbeteende (för översikt, se 

Kaltcheva, Weitz, 2006), och även om de är tilltänkta med butikmiljöns mer miljöbetingade 

aspekter i åtanke, kan de tillämpas utifrån de stimulikomponenter som är aktuella för denna 
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studie (Kaltcheva, Weitz, 2006). Studiens syfte är att studera den ämnesspecifika aspekt av 

köpbeteendet som benämns oplanerad spenderande, det vill säga impulsköp. Denna aspekt är 

sedan tidigare föremål för forskning, varvid aspekten bevisligen kan extraheras från den 

empiriska miljö som är aktuell för studien. Det generiska beteendet närmande gestaltas häri 

således av att faktiskt spendera mer än vad som i förväg var tänkt, medan det generiska 

beteendet avståndstagande gestaltas av att faktiskt spendera mindre än vad som på förhand 

var tänkt. Att studera denna aspekt av köpbeteendet argumenteras att till en hög grad 

harmonisera med den roll som butiksupplevelsen har i butiksmiljön. Vidare anges denna 

aspekt av köpbeteendet ha en olikartad, och därmed relevant, koppling till konsumentens 

motivationsinriktning för inköpsrundan, där en högre tendens till impulsköp föreligger för den 

hedonistiske konsumenten. 

 

3.7 Ramverk 
 
Utifrån ovanstående framställning av teorier kring dels MR-modellen, dels konsumentens 

bakomliggande motivationen till köp, ser författarna en fördel i att utöka den ursprungliga 

MR-modellen med motivationsaspekterna. Denna kombination av till en början fristående 

teorier förväntas ge en mer situations respektive individuellt anpassad förståelse för de 

aspekter av konsumentens impulsköp som studien utifrån teorin ämnar inhämta under 

empiriinsamlingen. 
 

 
Butiksupplevelse 

* Förpackningsdesign 
* Hyllplacering 
* Upplevt sortiment 

”Arousal” ”Pleasantness”

Motivation 
 

Utilitaristisk motivation Hedonistisk motivation 
  
Brist på tid Överflöd av tid 
Filtrerare av stimuli Icke-filtrerare av stimuli 
Undviker stimuli Eftersöker stimuli

 
Impulsköp 

 
 

 
 
Figur 3.3. Sammanslaget och studiespecifikt teoretiskt ramverk. Källa: Egen bearbetning. 
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Genom denna sammanlänkning av teorier modifieras MR-modellens förhållande mellan 

”arousal” och ”pleasantness” av motivationsaspekten. Därigenom styr denna modifiering hur 

den ”arousal” som butiksupplevelsen producerar påverkar vilken grad av ”pleasantness” 

konsumenten upplever att butiksmiljön skänker, och därmed konsumentens impulsköp. 

Noterbart är att modellen i denna form är mer komplex än den ursprungliga MR-modellen. 

Ursprungligen modifierades förhållandet mellan butiksupplevelse och köpbeteende endast av 

konsumentens emotionella status. Detta gäller fortfarande, men med tillägget att 

konsumentens motivation till att befinna sig i butiksmiljön i sin tur modifierar hur ”arousal” 

inverkar på ”pleasantness”. 

 

3.8 Kritik mot litteraturen 
 
I enlighet med tidigare är ovanstående teorier huvudsakligen tillämpade inom en ram där 

butiksupplevelsen utgörs av mer vida komponenter än de som häri anges utgöra 

butiksupplevelse. Även om det poängteras att teorierna är applicerbara på denna studies 

område, kan det anses vara önskvärt att de utvalda teorierna är framtagna med direkt avseende 

på studiens specifika område. Dock är det författarnas tro att den stora mängd studier inom 

området som definierar butiksupplevelse såsom denna studie påvisar teoriernas relevans för 

studiens syfte. 

 

Även om de teorier som ingår i denna studie totalt sett har framtagits utifrån förhållandena i 

en rad västerländska länder är den svenska marknaden ej representerad. Att teorierna har 

framtagits utifrån miljöer vars förhållanden kan tänkas skilja sig från de svenska må göra 

teorierna mindre lämpliga att tillämpa för att belysa vad Sveriges konsumenter upplever som 

relevant i butiksmiljön. Då författarna inte är förtrogna med svenska studier vars teorier tjänar 

studiens syfte bättre än de nu brukade söker författarna att minska denna öppning för kritik 

genom strävan att bygga den teoretiska referensramen utifrån teorier baserade på empiriska 

förhållanden vars karaktäristik är snarlika de svenska förhållandena. 
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4. EMPIRI 
 

ramställningen av empirin syftar till att redogöra för de iakttagelser som studiens 

deltagande observationer har lett fram till. Den empiri som presenteras här består av de 

iakttagelser som utifrån uppfyllande av studiens syfte är relevanta. Framställningen kommer i 

enlighet med studiens metodik att i möjligaste mån ske via citat, medan en indirekt 

återgivning av respondentens svar och agerande kommer att användas där det anses 

lämpligt. 

 

4.1 Disposition 
 
Författarna väljer att strukturera studiens empiriska data horisontellt vilket innebär skapande 

av ämneskategorier. Då studiens metod anger att författarna beger sig in i det empiriska fältet 

med guidning av det upprättade teoretiska ramverket anser författarna att upprättandet av 

kategorier med fördel utgår ifrån detta ramverk. Strukturen syftar till att framhäva de aspekter 

av den empiriska miljön som återkommande berörs av studiens respondenter. Utifrån detta 

syfte är det författarnas tro att en vertikal framställning av empirin, där den deltagande 

observationen för varje enskild respondent framställs i kronologisk ordning, inte i samma 

utsträckning skulle framhäva de aspekter av den empiriska miljön som utifrån studiens syfte 

är relevanta. 

 

Samtidigt uppmärksammar författarna att en vertikal framställning av empirin har en fördel 

som överensstämmer med studiens strävan att vara öppen inför aspekter av den empiriska 

miljön som ej ingår i studiens teoretiska ramverk. Det är tänkbart att den vertikala 

framställningen till en högre grad än den horisontella tillåter att dylika aspekter framkommer. 

Då framkomsten av denna typ av aspekter är av relevans för uppfyllande av studiens öppna 

förhållningssätt gentemot framkommen empiri är kapitlets kategorisering ej definitiv utan 

istället antar den en mer vägledande roll med avsikt att förhöja kapitlets läsbarhet. För att inte 

separera avsnitt av respondentens diskussion som är ömsesidigt betydande för att förmedla en 

kontextuell förståelse till olika kategorier styrs kategoriseringen av vad respondentens 

diskussion till en början handlar om, ej av vilken kategori diskussionen slutar i. Detta görs i 

syfte att i möjligaste mån erhålla den vertikala struktureringsmetodens fördel med att 

framställningen skänker en kontextuell förståelse för respondentens enskilda svar. En aspekt 

F
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som inte direkt omfattas av studiens teoretiska referensram men som enligt respondenterna är 

betydelsefull i den empiriska miljön behandlas under en egen rubrik. 

 

Avslutningsvis görs en subkategorisering av respondenterna med ledning av det teoretiska 

ramverkets motivationsbegrepp. För varje enskild konsument görs en sammantagen 

bedömning där faktorer såsom tillgång på tid för inköpsrundan, användande av inköpslista 

eller ej, uppgiven grad av matintresse samt beteende i butiken ligger till grund för 

kategoriseringen. Kategoriseringen av konsumenter utifrån deras bedömda motivation till 

inköpsrundan är således underställd den kategorisering som gäller vilken aspekt av den 

empiriska miljön som diskussionen gäller. Detta anses vara i överensstämmelse med valet av 

horisontell framställning. 

 

4.2 Faktisk variation och språkkommentarer 
 
De trettio stycken konsumenter som utgör studiens respondenter uppvisar i stort den variation 

som studien eftersöker med undantag av att singelpersoner under 25 år är 

underrepresenterade. Författarna är av den åsikten att detta kan härröras till att de deltagande 

observationerna utfördes i lite större butikskoncept lokaliserade utanför Stockholms innerstad, 

där innerstaden har en hög andel yngre singelhushåll. Författarna tror att en mindre del av 

dessa hushåll ser det som attraktivt att besök butikerna som utgör studiens empiriska 

insamlingsplatser, varvid ytterstadens högre andel av familjer får genomslag i urvalet. 

 

Då studiens syfte ej är att analysera hur skillnader i konsumenternas karaktäristik påverkar 

dennes köpbeteende kommer empirikapitlet ej att presentera karaktäristiken för den 

konsument som avger ett givet citat. Att inkludera information som inte låter studien besvara 

problemformulering till en högre grad argumenteras leda till att fokus förtas från den 

information som är av studiespecifik relevans. Avslutningsvis ersätts ”ICA” respektive 

”Coop” och konstruktioner innehållandes dessas namn med ”detaljisten” när detta är möjligt i 

enlighet med studiens strävan att ej lägga fokus på skillnaderna mellan detaljisternas EMV. 
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4.3 Butiksupplevelse 
 
I enlighet med studiens teoretiska ramverk består den empiriska aspekten butiksupplevelse av 

förpackningsdesign, hyllplacering samt upplevt sortiment. De empiriska observationer som 

berör dessa tre delaspekter presenteras här nedan separat. 

 

4.3.1 Förpackningsdesign 

4.3.1.1 Utilitaristisk motivation 
 
Följande konsument benämner hyllan med konserverad frukt som tråkig, där detaljistens 

EMV upptar ett stort utrymme och är centralt placerade. Konsumenten ombeds att resonera 

kring vad det är som gör att hon finner hyllan tråkig: 

 

”Men det är väl hela det här konservkonceptet som inte är så roligt egentligen.” ”Så tycker jag 

det här [detaljistens EMV] är lite trist. Och om man går på Konsum så är det bara dom här 

Coop och, nej det tycker jag är lite trist. Men det är väl, det [Del Monte] ser ju roligare ut, det 

är lite färger, och det är frukter och sådär. Det är väl det [annan typ av Del Monte] också, men 

det ser väl lite trist ut, det [detaljistens EMV] ser ju jättetråkigt ut. Det skulle jag absolut inte ta 

i första hand, det ser jag knappt. Dom [Del Monte] ser man, för dom är färggladare.”  

 

Konsumenten ombeds därefter att resonera kring hur denna tråkighet påverkar henne: 

 

”Ja, att jag inte ser dom [detaljistens EMV]. Det är väl så, om det är någonting som är väldigt 

färgglatt och färgstarkt, då ser man ju den snabbare, och då blir det ju automatiskt att, hittar 

man det man vill ha då kollar man inte vidare, kanske inte alltid.” 

 

Följande konsuments resonemang uppstår vid hyllan med efterrättsartiklar. Hyllan uppvisar 

ett relativt stor antal LMV samt detaljistens EMV där den senare inte har en framskjuten 

placering. Konsumenten ombeds att kommentera hyllan samt resonera kring vilka 

förpackningar hon ställer sig positiv till: 

 

 ”Den här [Ekströms förpackning] ser ju faktiskt roligare ut än den där [Bobs förpackning], 

fast det [Bob] är säkert precist lika gott […], men den där [detaljistens förpackning] är ju 

jättetråkig. Så det är lite löjligt egentligen, men man köper ju faktiskt med ögonen.” På vilket 
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sätt är [detaljistens] förpackning tråkig? ”Vet inte riktigt, den ser bara tråkig ut, den ser 

[tankepaus], den [Ekströms] ser lite roligare ut, det är en snyggare skål, det är snyggare 

upplagt, och det är snyggare stil, snyggare layout. Den där [detaljistens EMV] är liksom bara, 

ser lite ekonomi ut, ser lite tråkigt ut helt enkelt.” Brukar ni göra åtskillnad på till exempel 

[detaljistens varor] från dom andra? ”Rent spontant tog jag den här bara för att den såg 

godast ut. Den [detaljistens EMV] är säkert alldeles utmärkt också.” ”[…] förmodligen spelar 

det in väldigt mycket hur det ser ut. När man liksom inte vet om att man tycker om en speciell 

vara.” 

 

Nedanstående konsument ombeds att berätta huruvida förpackningen har någon betydelse för 

hans köpbeteende: 

 

”Näe, inte! […]. När Konsum kom med sin Blåvitt då jublade jag. Därför att, den hette ju 

liksom bara ’Tandkräm’, ’Tvål’, den hetta bara så. ’Ja!’ tyckte jag, underbart va, underbart. 

Jättebra. Och har dom dessutom hög kvalité på dom, så bra. Så det är bra kvalité, det är bra 

varor, det är jättebra. Man kan inte komma närmare mitt ideal än så Det kändes väldigt kul när 

det kom. Sedan har dom [Blåvitt] ju efter ett tag försvunnit, tyvärr då. Det är lite synd tycker 

jag. Sedan gjorde dom [Konsum] ju naturligtvis en kommersiell grej utav det. Att dom inte hade 

någon reklam för det, utan att det bara hette så. Det gjorde dom naturligtvis en grej utav. Så det 

förtog ju lite av det hela, dom skulle bara ha smugit in det. Då hade det blivit mycket bättre.”  

”Jag känner också, det som oftast är bra med Konsum är att dom oftast har, deras urval är 

oftast av den karaktären att man kan lita på kvalitén. Det finns någon slags kvalitetsstämpel på 

det här.” 

 

4.3.1.2 Hedonistisk motivation 
 
Följande konsument ombeds att kommentera sitt val av Zetas grissini, där hon uppger att valet 

delvis beror på att hon förhöll sig positiv till förpackningen på nedan beskrivna vis: 

 

”Snygga färger, den [Zetas förpackning] ser inte gammaldags ut, men den är lite klassisk sådär. 

Inte prålig, vissa ser bara, vissa blir bara för mycket.” Vad tycker ni om förpackningar som 

är lite pråliga, hur tror ni det påverkar er? ”Det är väl bara ens egen liksom, vad ska man 

säga, smak. Ja men i detta fall, det vara bara att min blick föll på den [Zetas grissini], och 

sedan fanns det ju inte så mycket annat att välja på, den under [annan LMV] ser ju inte sådär 

jättekul ut, ser ju mer ut som makaroner.” ”Sedan är det trevligt med sådant här [LMV för kex] 
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som känns lite mer som man kanske hittar i en delikatessaffär mer, att det är lite mer skotskt 

såhär, lite udda.”  

 

Samma konsument ombeds därefter att kommentera detaljistens EMV för kex som upptar en 

relativt stor plats av hyllan, där hyllan uppvisar ett stort utbud av varumärken och sorter: 

 

”Dom står ju inte ut på något sätt, ibland är dom nästan lite småtråkiga faktiskt. Men ganska 

informativa kanske, men [avbryter sig]. Ja informativa men dom är ju kanske inte så mycket 

utöver det [avbryter sig]. Nja, men det är väl också deras egna stil.” Hur påverkas ni av att 

dom känns informativa? ”Ja, om jag nu skulle köpa sådan här kakor så skulle jag kanske 

ändå köpa [tankepaus] Maryland […]. Det är vissa märken som ändå är ganska inarbetade 

tycker jag.” ”Någon skojig liten kaka till treårskalaset sen, någon lite mer kexvariant.” ”Ja, 

vad tittar man efter egentligen. Singoalla, och så har vi [detaljistens] hallonkaka, som jag inte 

riktigt vet exakt vad det är i. Jag köper sådant här rör [Singoalla] i alla fall, dom går hem vet 

jag. Jag vet inte om [detaljistens EMV] är likadana, med dom här [Singoalla] vet jag vad jag 

får i alla fall.” ”Och vi kör ett sådant mandelbröd med.” 

 

Konsumenten ombeds vidare att kommentera huruvida hon ställer sig negativ till alternativet 

att servera detaljistens EMV till middagsbjudningen: 

 

”Ja, men lite faktiskt.” ”Det känns faktiskt som att den här [Ramlösa] ser bättre ut av någon 

anledning.” ”Det är ganska anrikt, och lite mer, ja, svårt att säga. Snyggare flaska också. Nej, 

de där [detaljistens EMV] ser lite tråkiga ut tycker jag.” Vad tror ni att det har för betydelse 

att de ser tråkigare ut för era val? ”I detta fall tycker jag att det ser, det är snyggt att det inte 

var så mycket färger, utan det var det här Ica, det här röda, och en liten färgplutt på som jag 

inte tyckte var så skojig. Det är väl sådär omedvetet bara vad som tilltalar en lite grann. Det är 

klart att man går mycket på utseendet i hyllan.” 

 

4.3.2 Hyllplacering och exponering 

4.3.2.1 Utilitaristisk motivation 
 
Nedanstående konsument kommenterar den uppdelade placeringen av läskedrycker som 

förekommer i butiken, där detaljistens EMV har placerats på en mer framträdande plats 

jämfört med övriga varumärken: 
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”Sedan när du ska köpa dricka i den här affären, då får du, då ville jag köpa Coca-cola och då 

hade dom lite där [konsument pekar mot platsen där EMV är placerat], så då tänkte jag att ’dom 

har nog inte det [Coca-cola]’, men då ska man ju gå bort till den änden [andra änden av 

butiken]. Nu är dricka på flera ställen, det tycker jag inte om. När det är en grej, det ska vara 

på ett ställe.” Hur känner du inför att dom har samma grejer på flera olika ställen, hur 

tror du att det påverkar dig? ”Ja, för hittar jag inte det jag skall, då köper jag inte det. Jag 

passerar ju så många andra affärer, då åker jag dit istället för att åka just hit, man blir ju 

påverkad. Finns det inte så tar jag en annan affär.” ”En sådan här affär tycker jag ska vara 

mer enhetligt, och att just där borta har dom drickan. Och då blir jag så himla arg, för det var 

inte det jag ville ha som jag såg där borta [platsen för detaljistens EMV för läskedryck med 

colasmak]. Och springa runt hela affären för att hitta vart dom ställer grejerna, det är inget 

roligt.”  

 
En konsument uppger att gavelexponeringen gör det mindre sannolikt att hon ger sig in i 

gången för att leta efter andra varor, givet att hon skall ha den aktuella varan. Vidare menar 

konsumenten att framskjutna placeringar av varor kan göra det svårt att jämföra priser, vilket 

leder till att hon litar på att den starkt exponerade varan är billigare då hon inte anser det vara 

mödan värt att jämföra priserna för alla varor.  

 

En konsument innehar under sin inköpsrunda en position i butiken där han ser detaljistens 

välexponerade EMV för toalett- och hushållspapper på ett stort avstånd: 

 

”Du ser papperena där, toapapperena. Tre gånger har jag köpt det, bara för att jag har kommit 

på det när jag ser det här. När jag kommer i den här gången på väg tillbaka, så ser du dom här, 

tre [paket] för 55:-. Jag tror också att det är [detaljistens] egna, ja det är [detaljistens] egna.” 

”Och det är ju ingen slump att det är [detaljistens EMV] som står i mitten, dom har högst 

marginal på de förstås.” Att dom gör så, är det något ni känner att ni är tacksam över eller 

känns det fel på något vis? ”Nej nej, nej men det är väl bra.” ”Det är i och för sig bra när 

man går planlöst tillbaka, då kommer man på att ’ja visst ja’.” ”Det spelar ju liksom ingen roll 

vad man har för toapapper. Där är det ju bara pris som spelar roll. Plus att det finns ju så 

hiskeligt, titta, det finns ju hur jävla mycket papper som helst. Ingen orkar ju gå och kolla 

igenom och jämföra priserna här. Här tror jag ju att tre [paket] för 55: - är billigt bara för att 

dom skriver det, så där väljer jag ju att gå på det. Så det är ju en bra placering [skratt].” Tror 

ni att sådana här placeringar påverkar er butiksupplevelse? ”Du menar om jag blir negativt 

inställd till [detaljisten] för att dom profilerar sina egna varor? Nä, det tycker jag är rätt 

naturligt.” 
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När nedanstående konsument står bredvid en centralt placerad pall med detaljistens EMV 

erhåller denne frågan vilken åsikt han har gentemot det faktum att detaljisten exponerar varor 

vid gavlar eller i gångar: 

 

”Ja, alltså, jag har väl egentligen ingen speciell uppfattning om det. Ja, ok, dom vill sälja sina 

prylar, ok, då smäller dom ut det på det sättet. ’Fine’, va.” ”Det är lite för uppenbart vad dom 

är ute efter. Jag går inte på det, jag har min egen agenda när jag kommer in i affären.”  

 

Följande konsument uppger att gavelplaceringar ej har någon inverkan på hennes 

köpbeteende. När konsumenten går förbi en hyllängd med enbart EMV i olika varukategorier 

ombeds hon att kommentera denna:  

 

”Det är inte så ofta jag tittar på den [hyllan]. Jag brukar gå förbi den.” 

 

En konsument ombeds att beskriva hur placeringen av varor i hyllorna påverkar dennes 

köpbeteende:  

 

”Jag påverkas inte av [hyllplacering], inte när det gäller mat.” 

 

4.3.2.2 Hedonistisk motivation 
 
En konsuments återger sitt intryck av detaljistens EMV, först generellt och därefter EMV: s 

hyllexponering:  

 

”De syns mycket bra. Man har ju ändå fler val, de andra [märkena] finns också.”. ”Ok, det 

finns ändå plats, kanske får se något man inte har sett tidigare.” 

 

Samma konsument uppger följande under sin inköpsrunda: 

 

”Jag måste säga att vissa gånger har jag inte ens varit inne i, till exempel mittengången där 

med soppor, där brukar jag faktiskt inte ens kolla knappt. Jag vet inte varför.” Ni har inte 

någon idé om varför ni inte ger er in i vissa gångar? ”Jag brukar inte köpa så mycket dricka, 

det känns som om det är varor som jag inte behöver.” 
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Samma konsument ombeds att reflektera kring vad som skulle få henne att avvika från sin 

vanliga runda i butiken och gå in i en specifik gång: 

 

”Ja, om man tar den gången som exempel så känns det som om det är ganska så slätstruket.” 

”Någon annan skyltning, just den gången är på något sätt så lätt att gå förbi för det är 

ingenting som sticker ut i den.” ”Vet man att där inne finns det någonting som jag ska ha så går 

man ju in ändå. Men, jag vet inte, det känns som om man inte riktigt lockas in om det inte är 

just att jag vet att jag ska ha någonting där inne.” 

 

4.3.3 Upplevt sortiment 

4.3.3.1. Utilitaristisk motivation 
 
En konsument uttrycker följande vid närmande av hyllan med barnmat som innehåller tre 

varumärken, var och ett med en stor mängd av smaker. 
 

”Och det här är en djungel att hitta i, det är jättemycket.” ”[…] det finns så mycket och det 

finns aldrig det som man egentligen vill ha. Och sedan är det svårt att välja, det finns tre olika 

märken och de gör hur mycket som helst. Ofta är det samma sak som dom gör också.” ”Dom 

två brukar jag ha, jag har för mig att dom brukar vara bra.” 

 

Därefter finner inte konsumenten den vara han söker i barnmatshyllan, varvid han uppger att 

han väntar med det aktuella köpet. 

 

Följande konsument har tidigare under den deltagande observationen kommenterat att frukt 

och grönsaker är en grupp av varor som han lägger stor vikt vid, varvid konsumenten ombeds 

att kommentera huruvida det är viktigt för honom kunna välja från ett stort utbud: 

 

”Det är väl om man hittar en affär som passar det vi vill ha, då behöver vi ju inte välja så 

mycket. Men däremot så, men jag tror att det är viktigt att dom har mycket att välja på rent 

allmänt. Vi äter mycket grönsaker, och då vill vi ha, då vill vi kunna variera grönsakerna, och 

då spelar det ingen roll sedan om dom har fyra olika tomater, eller fyra olika sorters tomater, 

då är det mera att det skall finnas en större mängd grönsaker.” 
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En konsument uppmanas att kommentera hyllan med oljor som uppvisar ett stort utbud inom 

ett par varumärken. Detaljistens EMV har en central placering och innehar ett relativt stort 

hyllutrymme. Konsumenten noterar först att en stor del av utbudet tillhör Zeta och därefter att 

detaljisten har egna oljor, varvid konsumenten ombeds att kommentera detaljistens EMV: 

 

”Ja, det blir mindre karaktär på varorna. Försvinner alla dom här specialmärkena, så blir det 

tråkigt. Ta till exempel pepperonikorv som är borta idag, det finns inte idag. Det är alltså ett 

litet, litet märke, det är borta idag. Därför har jag märkt att de här små, fina specialsakerna 

försvinner, då måste man gå till mindre specialaffärer och köpa det här [specialsakerna]. Och 

det är ändå svårt att få tag i det här.” ”Det är sorgligt, utbudet blir ganska likt.” 

 

Konsumenten uppger att han med anledning av det mindre sortimentet även 

kompletteringshandlar i saluhallar och speceriaffärer, och ombeds därför att kommentera 

huruvida det påverkar hans köpbeteende i den aktuella butiken:  

 

”Ja, naturligtvis, hade det funnits här [hos detaljisten] så hade jag kanske köpt mer här, men nu 

går jag till andra affärer, och då köper jag kanske ännu mer saker där också.” 

 

En konsument får frågan om vad som får henne att välja en viss vara och svarar följande: 

 

”Jag vet inte, jag tror att man provar sig fram lite, vi köper nog mer kända märken kanske än butikens 

egna, det är klart vi tar butikens egna ibland men inte alltid det billigaste, utan tar det som man vet att 

man tyckte om” Vad kan det bero på att du väljer mindre av butikens egna varor? ”Jag tror nog 

att det beror på att vi tycker det är bra att det finns en bredd, så att man inte bara köper 

[detaljisternas] egna produkter. Jag tror det är bra att främja så att det finns andra märken.”  

 

Följande konsument kommenterar en hylla där förekomsten av detaljistens EMV är 

synnerligen hög, varvid konsumenten uppger att hyllan ser väldigt tråkig ut. Utifrån detta 

uppmanas konsumenten att kommentera hur denna tråkighet påverkar hennes beteende i 

butiken:  

 

”Nej jag handlar inte så mycket här, jag gör det inte, jag tycker mycket om att handla på NK, 

för det är en bra mataffär. Det måste jag säga. Dom har också [detaljistens] produkter [paus], 

men då kan man lätt gå förbi där”. ”Sen så tycker jag om att handla i hallarna [någon av de 

saluhallar som finns i Stockholm] men det är så vansinnigt dyrt. Så egentligen skulle jag helst 



 39

handla där. Jag är van vid det från Schweiz för där går man och handlar nästan varje dag, där 

gör man nästan aldrig storinköp”. ”Jag skulle hellre ha en liten kvartersbutik och handla i 

liksom, men det finns ju inte”. 

 

Vid en hylla med en hög grad av EMV berättar en konsument att en lockande förpackning kan 

få henne att gå ifrån hennes rutinmässiga val av varor för att pröva en ny vara. Utifrån detta 

svar ombeds konsumenten att kommentera huruvida hon reflekterar över varornas 

varumärken: 

 

”Ja, jag är lite trött på [detaljistens] egna märken, jag tycker faktiskt att dom tar över, jag har 

ingen valmöjlighet längre snart, nu är det snart [detaljistens namn] på precis allting, även på 

hyllorna med andra saker så är det [detaljistens EMV], och då kan jag bli lite grinig känner 

jag” Har du ändrat ditt beteende utifrån det här? ”Ja, vissa varor köper jag inte deras varor 

bara på pin kniv.” ”Jag vet inte hur mycket dom själva vet eller förstår vad det gör, det behöver 

ju inte bara va grönt, utan alla märken, även flaskor och drickor och sånt. Det går an när det 

finns valmöjligheter, men vissa saker har jag märkt att man har tagit bort valmöjligheten, att 

det bara är [detaljistens] egna kvar, och det retar mig lite.” ”Jag vet inte riktigt var jag ska 

klaga men jag skulle vilja göra det” ”Förut var det ju så med Konsum, allting var Konsums 

blåvita och då hade inte ICA det så, men nu har dom tagit över den delen, Och det är ju inte 

riktigt samma smak på allting, jag vill kunna välja om jag vill ha lite dyrare eller om man köper 

deras egna lite billigare vara.” Kan det påverka så att du åker någon annanstans och 

köper? ”Ja, ja det gör det absolut” 

 

 

4.3.3.2 Hedonistisk motivation 
 
En konsument resonerar kring detaljistens EMV på följande vis: 

 

”Egentligen tycker jag det är bättre att det finns andra märken än de egna i affären, när jag 

tänker efter. Det skulle vara jättetråkigt om de bara blev [detaljistens egna varor]. Det är ju 

inget scenario man önskar breder ut sig”. 

 

En konsument väljer att förhålla sig till detaljistens utbud på följande vis: 

 

”Det räcker för mig.” 
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4.4 Konsumentens emotionella tillstånd i butiken 
 
Konsumenterna ombeds vid intervjuns början att fritt kommentera hur de upplever butiken, 

samt de bakomliggande orsakerna till denna inställning. 

 

4.4.1 Utilitaristisk motivation 
 

”[Butiken är] hyfsat bra tycker jag, istället för att gå på specialaffärer bara, kan man hitta rätt 

mycket annat också. Det är lättöverskådligt […], en stor fördel. En rätt bra rytm i butiken, samt 

överskådligt, det är en fördel.” ”Det är [lätt att hitta i hyllorna], för nu har jag lärt mig det, 

varje gång jag kommer till en ny butik är det katastrof.” ”Dels är det som så att man lär sig att 

hitta i en butik, ju oftare man handlar i en butik, ju snabbare hittar man ju grejerna man ska ha. 

Man vet ungefär vad som finns, och vart det finns.” ”[Butiksupplevelsen] är ganska bra, det är 

gott om plats, det är fräscht, välskött, välstädat.” 

 

En konsument uppger att det är viktigt att det finns många varor att välja mellan, samtidigt 

påstår han att det är viktigt att hitta det han söker bland varorna, vilket är särdeles 

betydelsefullt vid tidsbrist. 

 

Följande konsument ombeds att kommentera huruvida tidpunkten för hennes inköpsrunda 

påverkar hur hon upplever butiken: 

 

”Ja, är jag stressad då är ju en sån här affär inget kul att gå i. För man får springa för mycket 

runt och leta efter grejerna.” 

 

Följande konsument ombeds att redogöra för vilka aspekter som gör att han finner det roligt 

att handla i den aktuella butiken: 

 

”Om man bara pratar om butikens utformning och, för det första så är det utbudet. Hur 

komplett det är, och det som ger den extra köpupplevelsen är ju, förutom dom här 

grundläggande hygienfaktorerna så är det ju att det är rent och fräscht och allt det där, så är 

det ju ett komplett sortiment. Sedan är det ju otroligt roligt om det nu finns saker som man inte 

alltid hittar. En sådan där hylla, med många olika, lite halvexotiska saker [hylla med asiatisk 

mat], det är jättekul, eller hur?” 
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Följande konsument ombeds att kommentera huruvida den aktuella butiken ger henne lust att 

leta extra efter varor: 

 

”Nej, det kan jag inte göra. Den har blivit tråkigare.” ”[…] den har blivit rörig och dom ska ta 

in så mycket skräp.” ”[…] jag är lite trött på det där när dom tog in så mycket leksaker, men 

det är som min man säger ’du kan ju gå förbi det’. För det här är en mataffär, och så tog dom 

in så hemskt mycket annat. Och det behövs inte. Vi har ju andra affärer bredvid.” ”Du ser, det 

här är en mataffär, varför ska dom ha så mycket av det där [förvaringsboxar] till exempel?” 

Hur tror du den här irritationen påverkar hur mycket du köper i butiken? ”Nä, det tror 

jag inte. Jag köper det jag ska. Jag kan vara grining, det kan jag vara men jag köper det jag ska 

ha.”  

 

Följande konsument kommenterar den variationsrika hyllan med trågförpackat kött på 

följande vis: 

 

”Här har jag inte riktigt förstått uppdelningen. Förut så trodde jag att det var en nöt- och en 

fläsksida. Men riktigt så är det ju inte. Så det hade ju varit lite mer logiskt, nu är det ju bara 

ologiskt. Eller också så är det större förpackningar här, men det där är ju inte så stora 

förpackningar. Och det är ju griskött. På andra sidan tittade vi på karré, det är också griskött, 

vilket är lite märkligt. Och nu vet jag inte alls vad jag ska ha. Titta! Här är ju karré igen! Är det 

olika varumärken då eller någonting!? Jag fattar ingenting. Och nu vet jag inte vad jag ska ha, 

så jag bara står och tittar om det är någonting jag ser.” ”Jag menar, vart är logiken här 

egentligen!” ”Mycket märkligt.”  

 

En konsument berättar om hur han upplever butiken på följande vis: 

 

”Den [butiken] är lite rörig kanske sådär i början. Man hittar inte allt varje gång. Det kan vara 

det som är minus, annars är det stort sortiment som är helt ok”. ”Eftersom jag är ganska ny [på 

orten], så är det här med tiden, när jag har lärt mig känna butiken, då kan det bli något annat. 

Nu försöker jag gå in och ut så fort som möjligt. Nä, jag brukar inte köpa spontant sådär, jag är 

inte den typen.” 

 

Följande konsument utför den aktuella inköpsrundan under ett högt tempo. Konsumenten 

ombeds att kommentera huruvida hon tycker det är lätt att hitta i butiken: 
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”Ja, fast det är det väl för att jag har handlat här i flera år. Men, visst, det är väl uppbyggt på 

ett logiskt sett så, absolut.” ”På ICA Maxi [i Nacka] tycker jag det är ganska bra, för det står 

[…] sådana där skyltar, vid varje gång vad man hittar, så man kan lätt se om man skall ha 

något nytt som man inte vet [avbryter sig]. Vad tror du dom här skyltarna betyder för ditt 

beteende i butiken? ”Nä, alltså, det är väl mer att det går fort, det blir mer effektivt. Jag 

handlar väl inte mer, det gör jag ju inte. Men det är ju det, man är tidspressad, det är ju ett 

tidspressat samhälle, man vill inte lägga mycket tid på det här, man vill ha det med barn och 

familj istället.” 

 

4.4.2 Hedonistisk motivation 
 
Vid hyllan med färskost ombeds en konsument att återge sina intryck inför nämnda hylla, som 

innehåller ett stort antal märken samt smaker: 

 

”Ja, det är mycket färger i alla fall, och ibland, när man inte är vana att köpa någonting, så är 

det väldigt svårt att hitta, det är inte helt logiskt då.” ”Det är inte så ofta jag handlar härifrån, 

och annars så känns ju mycket igen, och man vet precis om det är den gröna [förpackningen] 

eller blå [förpackningen] eller någonting.” 

 

Konsumenten står länge och blickar ut över disken med färskost, och låter blicken löpa över 

hela hyllan flera gånger innan hon slutligen fattar sitt beslut. 

 

4.5. Impulsköp 
 
Om inte en diskussion kring impulsköp uppstod under konsumentens inköpsrunda ställs en 

fråga huruvida konsumenten har handlat mer eller mindre än av vad denne från första början 

hade tänkt sig vid avslutandet av inköpsrundan. Utifrån svaret ges en följdfråga där 

konsumenten uppmuntras att tänka vad som skulle få denne att handla mer än av vad som var 

tänkt från början. 

 

4.5.1 Utilitaristisk motivation 
 
En konsument kommenterar hennes inställning till impulsköp på följande vis: 
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”Det här ska jag ha, jag försöker att undvika att gå runt. Går jag runt blir det mycket annat.” 

 

Följande konsument ombeds att resonera kring vad i butikens agerande som uppmuntrar 

honom till impulsköp: 

 

”Alltså, om man tar exempel som när det kommer nya fil- eller yoghurtsorter, om dom inte gör 

reklam för det, då blir jag mer benägen att pröva den va. Då blir jag, jag har lite svårt för när 

saker skall prackas på mig, för det vill jag inte. Jag vill själv välja liksom. Men står det där 

bland dom alla dom andra varorna i vanlig ordning, ’fine’, då blir det kul.” ”Så det är nog 

mera så som dom kan få mig att köpa.” ”Men sedan är det ju klart, jag är ju väldigt kritisk till 

alla reklam. Det gör ju naturligtvis att jag har min vinkel på det klar. Jag går inte riktigt på 

dom där finterna.”  

 

Samma konsument besvarar senare frågan huruvida det som ligger i hans korg är det som 

konsumenten hade tänkt inhandla: 

 

”Det här är vad jag skulle handla, ja. Så nu blir det liksom inte mer.” ”[…] det är sällan det är 

det [impulshandling], ytterst sällan. Det blir alldeles för dyrt att springa och småhandlar varje 

dag, utan det måste ju vara vettigt.” 

 

En konsument kommenterar huruvida butiksupplevelsen påverkar hur mycket han handlar i 

butiken på följande vis: 

 

”Ingenting av butiksupplevelsen påverkar mig att köpa mer än jag ska ha. Jag ska ha det jag 

ska ha.” ”Jag köper inget oplanerat. Mathandling är ingen upplevelse för mig, jag kommer hit 

för att jag ska ha det här [de varor som ligger i vagnen].” 

 

En konsument har tidigare under inköpsrundan handlat utifrån en noggrant strukturerad 

inköpslista, där varor stryks vartefter de plockas ner i kundvagnen. 

 

”Så, då har vi snart köpt alla måste grejer på lappen. Så då skall vi titta på sådant som man 

inte visste att man behövde, alltså jag skall försöka hitta på någon mer mat i veckan.” Hur tror 

ni att, när ni skall försöka spontanhandla nu, vad i butiken bestämmer vad det slutgiltiga 

valet blir? ”I butiken så är det nog [tankepaus], jag tror inte att butiken påverkar så mycket.”  
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En konsument ombeds att kommentera vad detaljisten skulle kunna göra för att få henne att 

utföra fler impulsköp: 

 

”Jag kanske har tänkt på en sak jättelänge, att ’det skall jag köpa’. Och sedan helst plötsligt så 

ser jag det i affären. Då köper jag ju det fast det inte står på min matlista den dagen. Det är 

mycket sällan jag gör något sådant impulsköp egentligen, för det är sådant som man har tänkt 

på tidigare.” 

 

En konsument uppger att ekonomin till stor del styr hennes val av varor, där hon ibland köper 

varar som hon betraktar som icke nödvändiga. Konsumenten uppger att hon köpte mindre än 

vad hon först hade planerat, detta eftersom hon promenerar till butiken och ej har möjlighet 

att bära hem ytterligare varor. 

 

En konsument uppger att hon endast utförde ett impulsköp, varvid hon ombeds att 

kommentera vad som kan styra antalet impulsköp: 

 

”Om jag inte vet vad jag ska ha går jag och tittar mer på hyllorna och lägger ner mer i 

korgen.” Kan [detaljistens] egna varor påverka ditt köp? ”Ja så kan det ju va, speciellt om 

jag vet att det finns i andra varianter som jag vet att jag vill ha [avbryter sig]. Den här affären 

är ju så pass stor så dom har ju nästan alltid andra varor. I en mindre affär kan det vara så att 

dom har minskat ner på andra varor för att få plats.” ”Det blev nog [fler varor än vad 

konsumenten hade tänkt sig], jag har ju alltid lista, så det blir ungefär plus minus noll. Men 

[barnmaten] hade jag glömt [att skriva ner på listan], så då blev det nog mer, blev det nog.” 

Vad tror du skulle dig att köpa mer förutom barnmaten? ”Jag vet inte. Det kan väl vara om 

man är hungrig till exempel, då tror jag att man går och plockar på sig lite mer, och man tänker 

’åh det här behöver vi’. Men annars tycker jag, har man en lista så tycker jag att man följer 

den. ” 

 

Följande konsument har tidigare under den deltagande observationen argumenterat för att han 

finner att ett bra utbud bidrar till att göra inköpsrundan i butiken roligare. Han ombeds utifrån 

detta att diskutera kring hur detta påverkar hans beteende i butiken:  

 

”Man kan frestas att köpa någonting som man inte hade planerat. Men annars är det, i 

huvudsak stärker det nog intrycket av affären så många kommer tillbaka.” 
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En konsument resonerar om vad som skulle få henne att köpa mer med tanke på hur det ser ut 

i butiken enligt följande: 

 

”Det beror ju väldigt mycket på hur det är upplagt och sådär, men en sådan här dag som i dag 

så, när jag inte skulle ha någonting speciellt så då går jag liksom bara och tar det jag skall ha. 

Det är ju värre om man skall gå och storhandla tycker jag, då beror det väldigt mycket på hur 

det är upplagt och att det ser fräscht ut”. 

 

4.5.2 Hedonistisk motivation 
 
Följande konsument uppger att hon har gott om tid för inköpsrundan och handlar regelbundet:  

 

”Vi går och handlar och skruttar varje dag nästan och det blir mycket dyrare än att 

veckohandla. Jag har väldigt svårt för att planera. Har dom något extrapris så köper man ju 

det. Vi tycker det är roligt att gå och handla. Nästan var och varannan dag handlar vi, och det 

blir ju mycket dyrbarare, men okej, det får bli det.” 

 

En konsument som handlar i den aktuella butiken uppger att den, förutom att vara lätt att hitta 

i, även är väldigt stor och har ett bra sortiment: 

 

”Det är jätteofta som jag går och handlar här va, sen så vet jag inte vad jag ska göra för mat 

[…], men låter mig inspireras av utbudet.” 

 

Nedanstående konsument erhåller frågan huruvida hon har handlat mer eller mindre jämfört 

med vad hon hade tänkt sig: 

 

”Jo, men lite mer, det var lite att jag hade skrivit upp ’köp någonting till fikat’. Jag tror ju i och 

för sig, det är ju så mycket att tänka på och så tänker man på alla andra saker som man ska ha 

när man kommer hem. Har man ändå glömt någonting, som man inte satt upp på listan, för 

vissa saker känner man att ’men det där kommer jag ändå att se’, och då blir det ändå lite.” 

Vad tror du att det var som fick dig att köpa mer än vad du hade tänkte dig? ”När man 

har tänkt på vad man ska bjuda på så har det ju vart vissa saker som man har tänkt på att ’jag 

får kika lite i affären’. Eller om man just har kommit på någonting, ’men just det, det här blir 

bra till det här’ .” 
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Följande konsument ombeds kommentera vilka faktorer i butiken som styr hennes val när det 

gäller impulsköp: 

 

”Om det är upplagt vackert, ser gott ut, dom kanske har gjort någon presentation tillsammans, 

en hel måltid liksom, och gett förslag eller någonting. Eller att det ser fräscht ut, någonting i 

fiskdisken. Överhuvudtaget, hela känslan av att det är fräscht. Det är ju väldigt viktigt när man 

spontanhandlar, att det liksom ser ut som någonting man vill ha, att det ser gott ut. Men det är 

så olika, dom flesta tror jag inte spontanhandlar, dom flesta tror jag handlar efter ganska 

noggranna, uppgjorda listor. Men det gör inte jag. Det är inte riktigt min grej. Ofta kommer jag 

på när jag går och tittar att ’just det, det skall jag ha, och så skulle jag ha det’, och så går jag 

genom alla avdelningarna och så kommer jag ihåg vart efter vad jag behöver för någonting. 

Men det är ju väldigt olika, jag tror inte att dom flesta handlar på det sättet.” 

 

En konsument resonerar om vad som skulle få henne att handla mer i butiken: 
 
 

”Bättre sortiment, priserna skulle vara lite lägre.” ”Vissa saker är för få eller så brukar det 

vara slut på sakerna.” 

 

4.6 Valet mellan EMV och LMV 
 
Här nedan presenteras den aspekt av den empiriska miljön som vid sidan av det teoretiska 

ramverkets aspekter återkommande diskuteras av konsumenterna.  

 

4.6.1. Utilitaristisk motivation  
 
Vid hyllan med måltidsdryck förekommer ett stort antal varumärken, där varje enskilt 

varumärke har ett större antal smaker och förpackningsstorlekar. Detaljistens EMV upptar en 

hyllplats som i storlek är likvärdig med övriga varumärkens hyllutrymme. En konsument letar 

specifikt efter små förpackningar med ett bra pris, detta för att varorna lätt skulle kunna bäras 

hem. 

 

Följande konsument ombeds att kommentera sitt val av kaffefilter, en varugrupp där både 

LMV samt EMV förekommer, där den senare är framställd i ett stort antal. Konsumenten 

väljer detaljistens eget lågprisvarumärke: 
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”Äh, jag tror för att de är mycket billigare, ja.” ”Jag tycker att [detaljistens] märke är rätt så 

bra, skiljer kanske inte så mycket i pris men jag [avbryter sig för att jämföra priser].” 

 

 Konsumenten upplever att priset är den enda faktor som bidrar till hennes positiva 

uppfattning om detaljistens EMV. 

 

Vid diskarna med vakuumförpackat respektive trågförpackat kött förekommer både LMV och 

EMV, där ingendera utmärker sig genom sin hyllplacering. En konsument överväger båda 

typerna av varumärken i sitt sökande efter en vara vars ursprungsland är Sverige. 

Konsumenten uppger att det inte är relevant huruvida den valda varan är EMV eller LMV. 

Samma konsument väljer senare detaljistens EMV för toalettpapper och motiverar sitt val 

med att toapappret är i hela ark, inte halva. 

 

En konsument skall välja vara vid charkdisken för skivad påläggsskinka, där butikshyllan i 

stor utsträckning innehåller detaljistens EMV. Konsumenten uppger att hennes långa 

betänketid beror på att den skinka hon brukar köpa är slut. Hon väljer i vanliga fall 

detaljistens egen skinka eftersom hon anser att skivorna är tunnare, där hon vidare uppger att 

förpackningen ej har betydelse när hon väljer vara. 

 

Följande konsument kommenterar sitt val av sällanköpsvaror på följande vis:  

 

”Nu skall jag köpa en sak som jag aldrig har köpt här, fisksås till exempel. Borde finnas här 

någonstans.” Vad går ni efter då när ni skall köpa en sak som ni aldrig har köpt? ”Jag har 

aldrig köpt det i den här affären. Och jag har ju inte alltid köpt så många fisksåser heller i och 

för sig. Jag vet inte exakt, det är så sällan jag köper den, så jag vet inte hur den ser ut, den letar 

jag efter. Sesamolja skall jag också ha. Och varför tar jag den här [sesamoljan]? Jag vet inte 

om det finns någon mer, jag bryr mig inte, jag tar den bara.” ”Jag har för mig att jag har köpt 

fisksås, att det var en blå kapsyl. Alltså en sådan där, en Blue Dragon-grej, jag tror att det var 

ett blått lock på den. Här ser jag den.” 

 

Samma konsument letar senare efter en bit bog i butikshyllan där detaljistens EMV 

förekommer, dock innehar dennes varor inte något större hyllutrymme. Konsumenten letar 

efter en fin bit och tar därefter en LMV, varvid han ombeds kommentera varför valet föll på 

den upplockade varan: 
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”Fanns det flera, om jag säger så [ironiskt tonfall]? Jag tog den för att jag såg den. Fanns ju 

[detaljistens] eget i och för sig, så dom har väl tagit ned märkes märkena [LMV] för att man 

ska ta det i mitten, antagligen.” Hur känner du inför det? ”Jag vet inte om jag orkar känna 

någonting egentligen. Den [bog biten] är inte den viktigaste ingrediensen, så det orkar jag inte 

engagera mig i, jag bara tar en.” 

 

Ståendes inför hyllan med böngroddar ombeds samma konsument att kommentera vilka 

faktorer som påverkar dennes val av vara. Hyllan uppvisar två LMV och ett EMV där alla tre 

har getts ett likvärdigt hyllutrymme: 

 

”Utseendet på burken faktiskt. Jag började och titta på priserna, dom kostar ungefär lika 

mycket. Och den [Blue Dragon] är lite dyrare, men eftersom det ska vara något slags asiatisk 

märke så inbillar jag mig att dom ska vara lite bättre, dessutom gör inte några kronor någon 

skillnad, så dom tar vi bara därför.” Var [detaljistens] böngroddar ett alternativ? ”Såg lite 

tråkiga ut. Men hade dom varit mycket billigare – visst.” 

 

4.6.2 Hedonistisk motivation 
 
En konsument får frågan om vad det är som avgör vilken vara hon väljer: 

 

”Ja, om jag ser något jag är sugen på så tar jag det.” ”Jag brukar komma på vad jag ska äta 

när jag kommer till affären, så får jag massa idéer.” ”[…] oftast står jag och väljer liksom, om 

jag hittar något jag tycker om. Om det är en förpackning som är finare så tar jag det.” 



 49

5. ANALYS 
 
 

nalyskapitlet kommer att sammankoppla delarna av det framförda teoretiska ramverket 

med presenterad empiri för att söka förståelse för konsumenternas svar inom ramen för 

studiens problemformulering med tillhörande syfte. 

 

5.1 Disposition 
 
Analysen söker förståelse för studiens empiriska observationer med stöd av det teoretiska 

ramverk, där analysen struktureras i enlighet med empirikapitlet. Att i detta kapitel 

koncentrera analysen på enskilda delar av den empiriska miljön förväntas ge en hög grad av 

fokus och därigenom en större förståelse för de aspekter som utifrån studiens respondenter 

anges vara relevanta. Att dispositionen för analyskapitlet är analogt med det föregående 

empirikapitlets disposition för att uppnå en överensstämmelse mellan dessa två kapitel anses 

vara fördelaktigt utifrån studiens strävan att vara empirinära. Följaktligen kommer tolkningen 

av studiens empiriska observationer på en mer övergripande nivå där det teoretiska ramverket 

i helhet beaktas tillsammans med den empiriska miljöns alla aspekter att reserveras till 

studiens avslutande diskussion. Analysens fokusering till att betrakta de enskilda aspekterna 

separat anses möjliggöra att den avslutande diskussions tolkning kan uppnå en hög grad av 

precision samtidigt som den strävar efter att anta ett helhetsgrepp på studiens syfte. Vidare 

kommer åtskillnaden gällande utilitaristiskt respektive hedonistiskt motiverade konsumenter 

att behållas, detta för att möjliggöra en särskiljning av dessa i fråga om analysen. I enlighet 

med tidigare kommer studiens avslutande diskussion att ta ett helhetsgrepp på 

motivationsbegrepp.  

 

5.2 Butiksupplevelse 
 
I enlighet med empirikapitlet består butiksupplevelsen av aspekterna förpackningsdesign, 

hyllplacering tillika exponering samt upplevt sortiment. 

 

 

A
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5.2.1 Förpackningsdesign 
 
Enligt studiens teoretiska referensram uppfattar konsumenten EMV:s förpackningsdesign som 

standardiserad (Anselmsson, Johansson, 2005a). Detta förhållande ses i den empiriska miljön 

då konsumenten med bedömd utilitaristisk motivation upplever EMV:s förpackningar som 

trista i jämförelse med LMV:s mer färgglada förpackningar. Denna uppgivna tristess gestaltar 

sig som så att konsumentens blick med större lätthet uppfattar LMV framför EMV. Denna 

åtskillnad mellan LMV och EMV tycks resultera i att det i fråga om förpackningsdesign blir 

en skillnad mellan vilka varor som uppfattas snabbt respektive lite långsammare vid 

närmande av en butikshylla. Denna skillnad argumenteras vara av betydelse eftersom 

konsumenten antyder att ett urskiljande av en vara leder till att hyllan inte undersöks vidare. 

Utifrån detta kan det tänkas att EMV:s förpackningsdesign genom sin standardiserade och 

slätstrukna design framhäver LMV:s närvaro i butikshyllan. 

 

Att förpackningsdesignens roll i egenskap av den sista annonsen är stor (Duncan, Everett, 

1993: enligt Anselmsson, Johansson, 2005a) kan ses i konsumentens val av vara, där EMV:s 

förmedlande av ett standardiserat intryck via sin förpackningsdesign uppges kunna överföras 

till konsumentens uppfattning om varans kvalité (Anselmsson, Johansson, 2005a). Vid val av 

en sällanköpsvara tycks den utilitaristiskt motiverade konsumenten föra ett resonemang där en 

bedömning av förpackningens utseende och layout får ligga till grund för dennes uppfattning 

om varans kvalité. Därigenom framstår det som om konsumenten väljer vara utifrån det 

intryck som förmedlas av förpackningen. Att den standardiserade känsla som EMV:s 

förpackningar förmedlar överförs till produktens kvalité är synligt i det faktum att 

konsumentens uppfattning av EMV beskrivs i ord som ”ekonomi”, medan LMV uppges att 

”se godast ut”. Det är av betydelse att notera att konsumenten inte gör en åtskillnad mellan 

LMV och EMV, utan att deras förpackningar bedöms utifrån lika förutsättningar. 

 

Samtidigt som den utilitaristiska konsumenten upplever EMV:s förpackningsdesign som 

enkel i negativa ordalag, finns det även en positiv inställning till denna enkelhet. EMV:s 

enkelhet tycks upplevas som ett anti-förhållande gentemot faktorn design och att en enkelhet i 

design signalerar att EMV enbart fokuserar på faktorer såsom varans kvalité och prisvärdhet. 

Det kan tänkas att EMV genom detta fokus sänder en signal till konsumenten att varan har en 

genuint bra kvalité och att den inte är i behov av att övertyga konsumenten genom en 

påkostad förpackning. Utifrån detta argumenteras det att EMV:s förpackningsdesign inte skall 
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betraktas som en avsaknad av design, utan att denna enkelhet är en design i sig med ett klart 

syfte. Dock kan det tänkas att EMV genom att vara beroende av varans kvalité placerar sig i 

en situation som kan liknas vid ett moment 22, då förpackningsdesignen inte uppmuntrar 

konsumenten att pröva EMV för att få den förstahandsinformation om dess kvalité som kan 

leda till framtida köp. Utifrån detta framstår det som att huruvida konsumenten väljer att 

prova EMV i mångt och mycket är beroende av dennes allmänna inställning till den givna 

detaljisten, således ett överförande av kvalité från detaljistens varumärke till en unik vara. 

 

Den konsument som har en hedonistisk motivation till köp uppger en positiv inställning till 

varor med en förpackningsdesign som upplevs som påkostad och därmed förmedlar en känsla 

av att kunna ingå i en delikatessbutiks sortiment. Konsumenten uppger att den givna 

detaljisten lyckas förmedla denna känsla genom ett variationsrikt utbud, men att denna känsla 

endast förmedlas av LMV. EMV:s förpackningar uppges inte utmärka sig i hyllan och 

karaktäriseras av en viss tråkighet. Denna tråkighet ges dock en positiv innebörd genom att 

EMV:s förpackningsdesign betecknas som informativ. Det framstår därmed som att EMV:s 

förpackningsdesign inte enbart bör benämnas med det negativa begreppet tråkig, utan det 

tycks finnas andra positiva aspekter av EMV:s förpackningsdesign. Utifrån den hedonistiska 

konsumentens köpbeteende tycks EMV:s informativa fokus dock vara en nackdel när det 

gäller val av vara till ett representativt bjudningstillfälle, där en social risk kan tänkas 

föreligga (Dick et al, 1995; enligt Lange et al, 2005). I detta läge tycks det vara en 

chanstagning att gå ifrån en välbeprövad LMV till förmån för EMV trots att konsumenten 

upplever att de framstår som snarlika. EMV: s informativa förpackning tycks inte förmedla de 

signaler som konsumenten önskar signalera vid bjudningstillfället, utan det bedöms vara icke 

önskvärt att visa att konsumenten har valt EMV. 

 

5.2.2 Hyllplacering och exponering 
 
EMV:s starka exponering genom sitt stora hyllutrymme med syfte att öka varans attraktivitet 

anges resultera i att konsumenten upplever att dennes kategorisering av varor försvåras 

(Anselmsson, Johansson, 2005a). Utifrån konsumenten med utilitaristiskt motiv påvisas det 

att en delad placering av en varukategori i butiken, för att framhäva EMV framför LMV, leder 

till svårigheter gällande kategorisering. Svårigheten att överblicka detaljistens utbud leder i 

sin tur till en irritation som resulterar i att konsumenten ger upp sökandet efter det specifika 

varumärket, varvid ett tilltänkt köp i varukategorin inte sker. Då det oftast är EMV som lyfts 
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ut ur den vanliga placeringen av produktkategorin med syfte att öka chansen att konsumenten 

köper EMV kan det tänkas att konsumentens irritation riktas mot EMV. Resultatet kan således 

bli det omvända, att konsumenten helt sonika går förbi den framskjutna placeringen av EMV i 

strävan att överskåda detaljistens hela utbud inom varukategori. Om denna framskjutna 

placering minskar EMV:s närvaro i den ordinarie hyllan kan det, i enlighet med att ett stort 

hyllutrymme ökar varans attraktivitet (Anselmsson, Johansson, 2005a), minska chansen för 

att konsumenten väljer EMV.  

 

Även om den utilitaristiska konsumenten upplever denna försvåring av kategorisering som 

något negativt, kan det samtidigt ses att konsumenten uppfattar denna försvåring som något 

positivt när det gäller basvaror. En gavelplacering eller framskjuten exponering av EMV 

upplevs som tidsbesparande, när den i egentlig mening avstyr konsumenten från att söka 

ytterligare valmöjligheter i butikshyllan. Konsumenten upplever att den framhävda EMV:n är 

den mest prisvärda varan och avstår därmed från vidare prisjämförelser. Utifrån sin 

utilitaristriska motivation väljer konsumenten därför att sätta sin tilltro till att detaljisten är 

ärlig och lyfter fram den mest prisvärda varan. En framskjuten exponering av EMV som 

avstyr konsumenten från att söka ytterligare alternativ i butikshyllan är dock negativt utifrån 

detaljistens synvinkel i det avseendet att möjligheten till att utföra impulsköp omintetgörs. 

 

Den utilitaristiska konsumenten kan även vara likgiltig inför detaljistens framhävande av 

EMV, där denna likgiltighet kan ta formen av att konsumenten i fråga inte tar notis om en hel 

hyllavdelning med EMV, vilket renderar i att detaljistens önskan att framhäva EMV blir 

kontraproduktiv. Vidare kan denna likgiltighet ta sig formen i en acceptans och förståelse för 

detaljistens sätt att agera, där denna förståelse kan föreligga till den grad där konsumenten 

skulle finna det märkvärdigt om detaljlisten inte eftersträvade att framhäva EMV. 

 

Den hedonistiskt motiverade konsumenten är av den åsikten att en gavelplacering främjar 

möjligheten till att upptäcka en vara som konsumenten tidigare inte har varit medveten om, 

således en inställning att detaljisten hjälper konsumenten att upptäcka detaljistens utbud. 

Konsumenten upplever det vidare som att detta kan ske utan att den gavelplacerade varan 

förfördelas gentemot de varor som finns i ordinarie butikshylla. Den hedonistiska 

konsumenten påpekar även att en gång med slätstrukna hyllor som innehåller varor som ej är 

tilltänkta att inhandlas inte lockar konsumenten att bege sig in i denna gång. Detta betyder att 

en konsument som inte utifrån planerade köp finner någon anledning till att uppsöka specifika 
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gångar behöver lockas in genom en attraherande skyltning för att därigenom möjliggöra att 

impulsköp kan ske. Den hedonistiska konsumenten uppger att en gång framstår som 

attraherande om den uppvisar någonting som sticker ut, varvid det kan tänkas att EMV:s 

slätstrukna förpackningsdesign minskar möjligheten för att konsumenten ska attraheras av en 

gång och spontant bege sig in i denna. 

 

5.2.3 Upplevt sortiment 
 
En detaljists vilja att uppvisa ett djup inom sortimentet kan leda till att konsumenten upplever 

en överbelastning av stimuli och som en följd av detta inte tar ett köpbeslut (Huffman, Kahn, 

1998). Detta förhållande ses i den utilitaristiska konsumentens intryck av en variationsrik 

barnmatshylla som innehåller flera varumärken och produktsorter. Konsumenten tycks 

uppleva utbudet så pass stort och sorterat på ett sådant vis att denne inte får någon överblick 

över utbudet och misslyckas med att kategorisera hyllan. Misslyckandet att kategorisera 

varorna i hyllan resulterar i att konsumenten ger upp sökandet efter den önskvärda varan och 

således uteblir ett tilltänkt köp. Detta förhållande kan tänkas betyda att den utilitaristiskt 

motiverade konsumenten upplever den minskning tillika förenkling av sortimentet som EMV 

innebär som något positivt snarare än negativt. Den tänkbart positiva inställningen gentemot 

EMV argumenteras uppkomma genom att förekomsten av EMV och den påföljande minskade 

komplexiteten för sortimentet upplevs som en faktor som ökar inköpsrundans effektivitet och 

sannolikheten att konsumenten tar de köpbeslut som är den utilitaristiskt motiverade 

konsumentens mål med inköpsrundan (Babin et al, 1994). 

 

Om ett sortiments komplexitet upplevs vara så stor att konsumenten ej tar ett köpbeslut 

uppges det vara önskvärt för detaljisten att minska djupet i sortimentet samtidigt som en 

varukategoris totala utrymme behålls konstant (Broniarczyk et al, 1998). Den utilitaristiska 

konsumenten uppger att detta förfarande är acceptabelt, då konsumenten påpekar att 

sortimentets bredd är av större vikt än dess djup. Konsumenten uppger med andra ord att det 

är viktigare att det finns ett stort utbud av varor snarare än många variationer av en och 

samma vara. Konsumenten uppger vidare att denna önskan om ett brett sortiment kan leda till 

att inköp av en viss typ av vara förläggs till ett annat inköpsställe. Utifrån detta kan det anses 

att den utilitaristiska konsumenten accepterar att introduktionen av EMV minskar variationen 

inom en varugrupp till en viss nivå, men att konsumenten inte tolererar att en introduktion av 

EMV sker på bekostnad av sortimentets bredd.  
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Studier visar att det är av stor vikt att detaljistens sortiment ger konsumenten en upplevd 

känsla av valfrihet, där EMV uppges minska den upplevda valfriheten i sortimentet 

(Anselmsson, Johansson, 2005a). Den utilitaristiska konsumenten framhäver att dennes 

upplevda valfrihet avseende sortimentets bredd minskar, där konsumenten uppmärksammar 

att EMV är en orsak till detta. Konsumenten finner det tråkigt att utbudet blir mer 

standardiserat med efterföljande minskad möjlighet till att finna mer unika varor. 

Konsumenten tycks värna om denna bredd till den grad att konsumenten gör ett aktivt 

kategoriskt avståndstagande gentemot EMV i syfte att främja LMV. En möjlig konsekvens av 

den ökande graden av EMV i detaljistens sortiment är således att konsumenten väljer att även 

fortsättningsvis förlägga sin inköpsrunda till den aktuella detaljisten, men att detaljistens 

EMV kan undvikas i ett åsiktsmässigt ställningstagande. En annan följd av den ökande 

andelen EMV är att konsumenten letar sig till andra, mer speceribetonade butiker för att finna 

de varor som detaljistens sortiment inte erbjuder. Detta agerande kan tänkas få till följd att 

konsumenten väljer att förlägga inte bara köpet av den vara som gav upphov till butiksbytet 

till speceributiken, utan även att en större del av de totala inköpen sker vid andra butiker. 

Utifrån detta är det tänkbart att konsumenten minskar graden av impulsköp hos den aktuella 

detaljisten för att istället göra impulsköp i den givna speceributiken som har ett 

variationsrikare sortiment. 

 

Den hedonistiska konsumenten upplever det som önskvärt att det skulle finnas ett större utbud 

av LMV i den givna detaljistens sortiment jämfört med vad som nu är fallet. Utifrån detta 

uppger konsumenten att det skulle vara olyckligt om EMV skulle breda ut sig över 

detaljistens sortiment. Noterbart är att konsumenten med sitt uttalande återger en känsla av att 

EMV inte ännu har brett ut sig i detaljistens sortiment, utan att det skulle krävas en högre grad 

av EMV för att åstadkomma denna känsla. Avslutningsvis resonerar den hedonistiska 

konsumenten att sortimentets bredd och djup utifrån hennes önskemål är tillräckligt. Att 

konsumenten har denna inställning gentemot det erbjudna sortimentet tycks förmedla att 

konsumenten önskar ett mer komplett utbud men att förekomsten av EMV och dess 

konsekvenser har kommit att upplevas som svåra att undvika. 
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5.3 Konsumentens emotionella tillstånd i butiken 
 
Då studiens syfte ej begränsar sig till förutsägelser utifrån ett teoretiskt ramverk utan istället 

eftersöker en djupare förståelse för de studerade empiriska företeelserna utifrån konsumentens 

perspektiv kommer studien även i det vidare att med guidning av det teoretiska ramverket 

analysera de empiriska aspekter som är av betydelse. Detta tillvägagångssätt begränsar inte 

studien till att utifrån stimulikomponenterna endast förutse vad som utifrån en teori borde ske, 

utan att istället analysera vad som faktiskt sker. Därigenom ges studien möjlighet att inte 

endast verifiera huruvida det teoretiska ramverket är adekvat för att förklara de empiriska 

företeelserna, utan studien tillåts istället framföra ett teoriutvecklande resonemang som 

grundar sig på denna studies resultat. 

 

Utifrån konsumentens motiv till att befinna sig i butiken anges det att konsumenten särskiljer 

på stimuli beroende på om stimulin upplevs förenkla eller försvåra för konsumenten att uppnå 

sitt mål i butiksmiljön (Kaltcheva, Weitz, 2006). Med utgångspunkt utifrån denna relation 

bestämmer förhållandet mellan butiksmiljöns stimuli och hur stark konsumenten upplever 

densamma vilket emotionellt läge konsumenten upplever i butiksmiljön. (Donovan, Russel, 

1982) 

 

Den utilitaristiska konsumenten noterar att det är av vikt att butiksmiljön uppfattas som 

rymlig. Konsumenten uppger att det är viktigt att denna rymlighet bibehålls samtidigt som 

detaljisten håller med ett brett sortiment. Denna kombination av rymlighet och brett sortiment 

skall även leva upp till konsumentens krav att presenteras på ett logiskt vis. Utifrån dessa krav 

kan det påstås att den utilitaristiska konsumenten kräver att butiksmiljöns stimuli lever upp till 

två mål som till synes ligger i konflikt med varandra. Den utilitaristiska konsumenten kräver 

att detaljisten har ett brett sortiment för att konsumenten skall kunna inhandla de varor som 

denne behöver för att uppfylla den aspekt av motivationen till köp som gäller att de i förväg 

planerade inköpen skall kunna genomföras i en butik. Den utilitaristiska konsumenten kräver 

samtidigt att inhandlandet av dessa varor skall kunna ske på ett snabbt och effektivt vis, 

varvid en logisk uppbyggnad av butikens sortiment förenklar uppfyllandet av målet med 

inköpsrundan och därmed upplevs stimulin som ”pleasant”. Den konsumentreaktion som 

uppstår när ett brett sortiment presenteras på ett ologiskt vis tycks vara att konsumenten 

upplever situationen som stressande och reagerar genom att i förvirring blicka ut över den 

visserligen variationsrika men ologiska butikshyllan. Detta argumenteras kunna återses tydligt 
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i den utilitaristiska konsumentens påpekande att det dels är särdeles betydelsefullt att de 

eftersökta varorna lätt kan hittas vid en inköpsrunda utförd under tidspress, dels att 

konsumenten finner det icke önskvärt att behöva springa runt och leta efter de eftersökta 

varorna i multipla varv utmed butikens tilltänkta slinga. 

 

Det är utifrån ovanstående utilitaristiska motiv till köp som det skall förstås att konsumenten 

lägger stor vikt vid att lära sig butikens logik och placering av varor. Den utilitaristiska 

konsumenten tycks vara av den åsikten att det är mer upp till denne själv att genom 

återkommande besök i butiken förstå dess logik för att därigenom kunna uppfylla den 

tudelade motivationen till inköpsrundan än att detta är detaljistens ansvar. Den utilitaristiska 

konsumenten tycks sträva efter att lära sig både i vilken butikshylla en viss vara finns och 

varans exakta placering hyllan. Utifrån denna strävan argumenteras det att den utilitaristiskt 

motiverade konsumenten till hög grad filtrerar bort stimuli (Groeppel-Klein, Baun, 2001) och 

därmed aktivt agerar för att undvika stimuli (Luomala, 2003). Det är med förståelse för denna 

strävan som konsumentens önskan om hjälpmedel såsom skyltning av gångars innehåll blir 

förståelig, då skyltningen utgör ett hjälpmedel för den utilitaristiska konsumenten att undvika 

oönskad stimuli. 

 

Den utilitaristiskt motiverade konsumenten tycks eftersträva en inköpsrunda som 

karaktäriseras av en hög grad av måluppfyllelse på ett effektivt och vanemässigt vis. Därmed 

argumenteras det att den utilitaristiska konsumenten eftersträvar att befinna sig i ett 

emotionellt tillstånd som figur 3.2 benämner ”Avslappnande” och önskar undvika det 

emotionella tillståndet ”Stressande”. 

 

Den hedonistiska konsumenten uppvisar en diskussion och beteende som argumenteras visa 

hur konsumenten reagerar ifall denne skall inhandla en vara som konsumenten ej har ett 

vanemässigt förhållande till. När konsumenten står inför hyllan tycks denne bli överväldigad 

över det presenterade utbudet, där denna känsla tycks komma ifrån varornas färgmässiga 

variation samt att fördelningen av varorna saknar en logik. Noterbart är att konsumenten 

återger sitt vanemässiga förhållande till varor i form av färger, varvid det kan argumenteras 

att konsumenten resonerar mer i termer av färger än varumärken när en igenkännelse 

eftersträvas vid butikshyllan. Då den hedonistiska konsumenten enligt tidigare har uppgivit att 

denne upplever EMV:s förpackningsdesign och tillhörande färger såsom informativ och icke 

utmärkande kan det argumenteras att EMV minskar antalet färger för konsumenten att 
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förhålla sig till. Detta kan tänkas vara ett förhållande som konsumenten ställer sig positiv 

gentemot, då en mindre variationsrik butikshylla med en logisk uppbyggnad kan tänkas 

försätta konsumenten i det tillstånd som figur 3.2 benämner ”Avslappnande”. Utifrån den 

hedonistiska konsumentens motivation till köp argumenteras dock att den förenkling som 

EMV åstadkommer riskerar att försätta den hedonistiska konsumenten i det tillstånd som 

benämns ”Glåmigt” om effekten blir allt för stark. 

 

Utifrån denna analys argumenteras det att den utilitaristiska respektive hedonistiska 

konsumentens emotionella tillstånd i butiksmiljön med aktuell stimuli kan beskrivas enligt 

nedanstående figur. 

 

 

”Arousal” 

”Nonarousal” 

”Pleasant” ”Unpleasant” 

Stressande Spännande 

Glåmigt Avslappnande

Både den utilitaristiska och 
hedonistiska konsumenten 
befinner sig i detta 
emotionella tillstånd. 

En förstärkning av EMV:s 
effekter riskerar att 
förpassa både den 
utilitaristiska och 
hedonistiska 
konsumenten till detta 
emotionella läge. 

En minskning av EMV:s 
effekter riskerar att 
förpassa den utilitaristiska 
konsumenten till detta 
emotionella tillstånd. 

Impulsköp - Impulsköp + 

 

Figur 5.1 Konsumentens emotionella tillstånd i butiksmiljön utifrån EMV. Källa: Egen 

bearbetning. 

 

Konsumentens avslappnande emotionella tillstånd varken ökar eller minskar konsumentens 

impulsköp utan framstår vara ett emotionellt tillstånd som resulterar i att konsumenten endast 

inhandlar de planerade varorna. Författarna antar dock att en förändring i den relativa 



 58

storleken på EMV-sortimentet leder till en förändring för båda konsumentgruppernas 

emotionella tillstånd. En minskning av EMV-sortimentet med påföljande ökning av 

sortimentets variation förväntas att försätta den utilitaristiskt motiverade konsumenten i ett 

stressat emotionellt tillstånd med färre utförda köp som följd, samtidigt som den hedonistiskt 

motiverade konsumenten förväntas öka antalet impulsköp. Däremot förväntas en ökning av 

EMV-sortimentet att förändra både den hedonistiska och utilitaristiska konsumentens 

emotionella tillstånd till glåmigt, vilket ger att en lägre grad av köp utförs. 

 

5.4 Impulsköp 
 
Analysen har i det tidigare behandlat empiri innehållandes aspekter som har berört impulsköp, 

men där analysen av dessa aspekter har låtits bero med avseende på analyskapitlets 

disposition. Analysen gällande den empiriska aspekten impulsköp grundar sig därmed dels på 

de delar av empiri som redan har legat till grund för analys inom andra aspekter av den 

empiriska miljön, dels den empiri som specifikt handlar om impulsköp. 

 

Den utilitaristiska konsumenten tycks vara positivt inställd till effekten EMV skapar genom 

gavelplaceringarna samt förmedlandet av ett slätstruket hyllintryck. Att den utilitaristiska 

konsumenten är tacksam att via dessa faktorer undvika att behöva gå in i ordinarie hyllgångar 

skall förstås utifrån konsumentens önskan att uppnå målet med inköpsrundan, nämligen att på 

ett tidsbesparande vis utföra inköpsrundan med ett aktivt selekterande (Groeppel-Klein, Baun, 

2001), och därmed undvikande, av stimuli (Luomala, 2003). Den utilitaristiska konsumenten 

har en stark önskan att inköpsrundan skall ta ett minimum av tid i anspråk, dels för att 

konsumenten inte finner någon glädje i dess utförande, dels för att konsumenten avsätter en 

kort tid till inköpsrundan i en strävan att använda den insparade tiden till andra aktiviteter. 

Som en följd av detta kan det tänkas att den utilitaristiska konsumenten inte upplever det som 

negativt att dennes möjlighet till impulsköp minskar genom att konsumenten inte uppmuntras 

att bege sig in i hyllgångarna.  

 

Däremot kan det argumenteras att EMV:s simplifierande effekt på ett köpbeslut underlättar 

för den utilitaristiska konsumenten att fatta ett beslut, där konsumenten är positivt inställd till 

att EMV tar plats i sortimentet utan att påträngande uppmuntra till köp. Den utilitaristiskt 

motiverade konsumenten upplever det dock som negativt att denne kan tvingas förlägga delar 
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av sina tilltänkta inköp till andra butiker som en följd av att EMV minskar variationen i 

detaljistens sortiment. Konsumenten antas utifrån detta att minska sina impulsköp av 

sällanköpsvaror hos den aktuella detaljisten då konsumenten tycks skjuta upp denna typ av 

köp till besöket hos till exempel en speceriaffär. Den utilitaristiska konsumenten är även 

negativt inställd till delade placeringar av varumärken inom en och samma varukategori där 

EMV lyfts fram, då detta skapar en osäkerhet huruvida konsumenten har bedömt hela utbudet, 

ett tvivel som konsumenten uppger kan få denne att avstå från köp. 

 

Den utilitaristiska konsumenten är överlag avogt inställd till att behöva gå runt planlöst i 

butiken, utan eftersträvar att undvika impulsköp genom att hålla sig till en välplanerad 

inköpsrunda. Denna strävan manifesteras i den vanligt förekommande inköpslistan som 

används av den utilitaristiskt motiverade konsumenten. Den specifika inköpslistan 

harmoniserar väl med konsumentens önskan att filtrera stimuli under inköpsrundan 

(Groeppel-Klein, Baun, 2001), och detta leder till att chansen för impulsköp minskar. Även 

när konsumenten uttryckligen avviker från listan framstår det som om att butiksupplevelsens, 

och därmed EMV:s, inverkan på graden av impulsköp är låg. Istället resonerar konsumenten i 

termer av vad denne utifrån sig själv behöver och vilka varor konsumenten har känt ett latent 

behov av under en längre tid. Utifrån detta kan det tänkas att den utilitaristiska konsumentens 

impulsköp i strikt mening inte är impulsköp, utan att dessa köp endast är lite mindre planerade 

än de köp som listas av konsumentens inköpslista. Den påverkan butiksupplevelsen har på 

den utilitaristiska konsumentens impulsköp tycks således vara underordnad mer praktiska 

aspekter såsom tidigare behov, ekonomisk möjlighet till köp och förmåga att för hand bära 

hem ytterligare varor. I det avseende som den utilitaristiska konsumenten erkänner att 

butiksupplevelsen via ett brett utbud har en inverkan på denne framstår det som att inverkan 

endast uppmuntrar konsumenten att förlägga framtida inköpsrundor till den aktuella butiken 

och ej direkt påverkar graden av impulsköp utförda under den aktuella inköpsrundan. 

 

Att den hedonistiska konsumenten har en motivation till inköpsrundan som är skild från den 

utilitaristiskt motiverade konsumenten framgår i hur dennes beteende under inköpsrundan till 

en högre grad möjliggör att impulsköp sker. Den hedonistiska konsumenten utför mer 

frekventa inköpsrundor och som en följd av detta är dessa inköpsrundor mindre strukturerade 

och till en lägre grad styrda av konsumentens inköpslista, om en sådan finns. Den 

hedonistiska konsumenten bestämmer till en högre grad vad som skall köpas väl i butiken, där 

konsumenten förlitar sig på att inköpsbehoven skall minnas när de aktuella butikshyllorna 
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passeras. Den hedonistiska konsumenten skänker butiksupplevelsen stor betydelse vilket syns 

på dennes önskan att butiken ger inspiration genom fräschör, exponering och receptförslag. På 

grund av den hedonistiska konsumentens sätt att handla utan inköpslista är konsumenten 

benägen att gå in i hyllgångarna trots EMV:s slätstrukna effekt. Eftersom konsumenten väl 

inne i gångarna låter hyllorna inspirera hennes köpbeslut kan det tänkas att konsumentens 

öppenhet gentemot impulsköp är hög. Utifrån EMV:s slätstrukna förpackningsdesign kan det 

dock tänkas att den hedonistiska konsumenten inte uppmuntras till att utföra impulsköp trots 

denna öppenhet. 

 

Den hedonistiska konsumenten tycks inte enbart värdesätta ett brett sortiment, utan önskar 

även att det finns ett djup inom detta sortiment för att ha större valmöjlighet inom en 

varukategori. Utifrån denna önska kan det tänkas att den minskande effekt EMV har på 

sortimentets djup leder till att den hedonistiska konsumenten möter färre valmöjligheter. Detta 

argumentera leda till att konsumenten inom en varukategori endast inhandlar den tilltänkta 

varan och att detta minskar dennes möjlighet och vilja att utföra impulsköp. 

 

5.5 Valet mellan EMV och LMV 
 
För den utilitaristiskt motiverade konsumenten tycks praktiska detaljer vara av överordnad 

betydelse vid val av basvaror. Konsumenten tycks därmed inte göra någon direkt skillnad 

mellan EMV och LMV i dennes strävan att välja basvara utifrån specifika detaljer såsom 

ursprungsland, pris, storlek på förpackning och varuspecifika detaljer. Att konsumenten 

bortser från varumärket och bedömer varornas förpackningsdesign och produktegenskaper på 

lika villkor innebär att EMV och LMV konkurrerar utifrån samma förutsättningar under den 

valprocess gällande basvaror som konsumenten ger mindre betydelse till. 

 

Valprocessen gällande sällanköpsvaror föregås av en identifieringsprocess där den 

utilitaristiska konsumenten främst urskiljer de varumärken som konsumenten tidigare har 

varit i kontakt med inom andra varukategorier. I denna process tycks konsumenten lättare 

identifiera varumärken som förekommer i flera varukategorier och utmärker sig genom en 

unik färgkombination eller innehavande av en associationsskapande identitet. Att ett 

varumärke finns inom en större mängd varukategorier tycks således öka möjligheten för att 

konsumenten skall identifiera ett givet varumärkes produkt i en kategori där konsumenten inte 
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tidigare har prövat det aktuella varumärkets produkt. Utifrån detta kan det tänkas att det 

faktum att detaljistens EMV förekommer i ett större antal varukategorier än ett LMV ger 

EMV ett överläge i konsumentens identifikationsprocess, helst i de fall då EMV:s 

förpackningsdesign är enhetlig gällande främst färgkombination. Konsumenten tycks dock 

uppfatta att EMV förekommer i allt för många varukategorier, vilket ger intrycket av en låg 

specialiseringsgrad med tillhörande associationer gällande massproduktion och låg kvalité. 

Därmed tycks LMV ha en fördel genom avgränsningen till ett mer begränsat antal homogena 

varukategorier, vilket förstärker möjligheten att konsumenten associerar positivt till 

varumärket som något specifikt. Det argumenteras att EMV:s möjlighet till konkurrens 

gentemot LMV avseende sällanköpsvaror kan förbättras om en större prisdifferens skapas, 

detta då konsumenten uppger att EMV behöver vara avsevärt billigare jämfört med LMV för 

att den tidigare skall övervägas vid ett köp. 

 

Den hedonistiska konsumenten låter sitt val av vara att till en hög grad bero av 

förpackningsdesign, detta då konsumenten inte på förhand har bestämt sig för vad som skall 

inhandlas i butiken. EMV:s förlitande på mer produktspecifika aspekter framför 

förpackningsdesign argumenteras placera EMV i ett underläge jämfört med LMV i 

förhållande till den impulsiva hedonistiska konsumenten som i sin valprocess ser mer till 

förpackning än varuspecifik karaktäristik.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 

en avslutande diskussionen tolkar studiens analys för att utifrån denna tolkning 

besvara studiens problemformulering. Med denna tolkning som grund skapas en 

förståelse för hur studiens tolkningar är av betydelse dels för detaljisten, dels för studiens 

teori. 

 

6.1 EMV:s påverkan på konsumentens impulsköp 
 
Studiens problemformulering gällande hur EMV påverkar konsumentens impulsköp 

bestämmer inriktningen på den tolkning som utgör den avslutande diskussionen, där studiens 

analys utgör grunden för denna tolkning. 

 

6.1.1 Grad av impulsköp 
 
Studiens analys visar att både den utilitaristiskt och hedonistiskt motiverade konsumenten i en 

stor utsträckning på förhand bestämmer hur många varor som skall inhandlas i butiken, varvid 

en låg grad av behov uppstår i butiken. Butikupplevelsens möjlighet att påverka 

konsumentens impulsköp begränsas därmed av konsumentens motivation till inköpsrundan, 

där denna begränsning är starkare för den utilitaristiskt motiverade konsumenten än för den 

hedonistiska konsumenten. Till vilken utsträckning EMV tillåts påverka konsumentens 

impulsköp är därmed beroende av dennes motivation. 

 

Gällande den utilitaristiskt motiverade konsumenten tycks EMV:s simplifierande effekt 

harmonisera med dennes strävan att utföra inköpsrundan på ett effektiv vis. Denna strävan 

ligger i konflikt med förekomsten av impulsköp då impulsköpet kräver att konsumenten 

avsätter ytterligare tid till inköpsrundan för att till en högre grad tillåta intagande av stimuli. 

Då den utilitaristiskt motiverade konsumenten ej är intresserad av att förlänga inköpsrundan 

eller vara öppen gentemot en högre grad av stimuli är möjligheten för EMV att påverka 

dennes impulsköp av mindre storlek. Utifrån sin motivation bemöter konsumenten EMV:s 

minskade och därmed förenklande effekt på sortimentets djup som acceptabelt då det försätter 

konsumenten i det välbefinnande emotionella tillstånd som kännetecknas av avslappning. 

D
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Denna acceptans föreligger då ett variationsrikt sortiment och dess uppmuntran till impulsköp 

inte är av relevans för den utilitaristiska konsumenten utan snarare försätter konsumenten i ett 

oönskat och stressat emotionellt tillstånd som skulle försvåra uppnåendet av motiven till 

inköpsrundan. Skulle EMV bidra till att minska sortimentets bredd vore den aspekten av 

EMV dock något som ej skulle harmonisera med den utilitaristiska konsumentens motivation 

till att kunna utföra alla tilltänkta inköp i en och samma butik. En sådan minskning kan 

därmed leda till att konsumenten förlägger sina inköp till en butik som erbjuder ett bredare 

sortiment än den givna detaljisten. Den utilitaristiskt motiverade konsumenten värdesätter 

således ett brett sortiment endast i det avseendet att det är av betydelse för huruvida 

konsumenten väljer att återkomma till butiken, men att det ej betyder att konsumenten utför 

fler impulsköp. 

 

Medan EMV inte påverkar den utilitaristiska konsumentens grad av impulsköp inverkar dock 

EMV på konsumentens inköpsrunda, detta genom att verka för att konsumenten utför en hög 

grad av de planerade köpen. EMV:s slätstrukna förpackningsdesign, frekventa 

gavelexponeringar och påverkan på det upplevda sortimentet tycks verka för att 

konsumentens köpbeslut blir enklare samt tar kortare tid att fatta. EMV:s effekter uppfattas 

således inte i huvudsak som negativa utan snarare positiva av den utilitaristiskt motiverade 

konsumenten. I de fall EMV:s effekter leder till en negativ attityd hos konsumenten leder 

detta ej till att konsumenten utför färre planerade köp än vad som var tänkt, utan den 

utilitaristiska konsumenten tycks särskilja på butiksupplevelse och dennes behov av köp. 

 

Graden av impulsköp särskiljer sig ej i någon större utsträckning mellan den utilitaristiska 

respektive den hedonistiska konsumenten. Den hedonistiska konsumenten måste lika mycket 

som den utilitaristiska konsumenten inhandla de tilltänkta varorna, men medan den 

utilitaristiskt motiverade konsumenten ej utför impulsköp på grund av sin motivation beror 

den hedonistiska konsumentens låga grad av impulsköp i en större utsträckning på 

butiksupplevelsen. Medan den utilitaristiska konsumenten endast värdesätter en bredd i 

sortimentet och inte direkt ett djup, önskar sig den hedonistiska konsumenten bådadera. Den 

hedonistiska konsumentens önskan om ett variationsrikt sortiment skall förstås utifrån dennes 

motivation till att utföra impulsköp med en större benägenhet, varvid ett djupt sortiment är av 

vikt för att möjliggöra köp vid sidan av de planerade. Utifrån detta är den hedonistiska 

konsumenten mer negativt inställd till EMV:s effekter med avseende på sortiment, där en 

förenkling av sortimentet inte enbart kan ses som en hjälp i strävan att uppfylla den 
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hedonistiska konsumentens motivation till köp. Detta då den hedonistiska konsumentens 

motivation till skillnad från den utilitaristiska motivationen även rymmer en glädje i att utföra 

själva inköpsrundan. 

 

6.1.2 Valet mellan EMV och LMV 
 
Medan de oplanerade köpen är mindre till antalet än förväntat tas dock valet av varumärke i 

stor utsträckning i butiken. Medan den utilitaristiska konsumenten fattar sitt val avseende 

basvaror på grunden av varuspecifika detaljer och därmed inte gör någon skillnad på EMV 

och LMV ger den hedonistiska konsumenten förpackningsdesignen större betydelse i sin 

beslutsprocess. Medan EMV:s karaktäristika gällande basvaror inte renderar i att den har 

sämre förutsättningar att bli vald av den utilitaristiska konsumenten utgör dess 

förpackningsdesign en nackdel när den hedonistiska konsumenten skall välja vara. Detta 

förhållande gäller även när den utilitaristiska konsumenten skall välja en sällanköpsvara, där 

även denna konsument upplever att EMV:s förpackningsdesign gör produkten tråkig och 

därmed inte väljer EMV. Konsumentens attityd gentemot EMV:s förpackningsdesign tycks 

inte variera beroende på om detaljisten har ett differentierat eller odifferentierat EMV-

sortiment. En faktor som ökar EMV:s nackdel med avseende på sällanköpsvaror är att den 

utilitaristiska konsumenten upplever att prisskillnaden är för liten för att motivera ett köp av 

EMV, där det faktum att det är ett sällanköp tycks rättvisegöra LMV:s högre pris. 

 

LMV är även förfördelad gentemot EMV i det avseendet att konsumenten till en högre grad 

litar på ett LMV över varukategorier. Ett LMV inom en varukategori som konsumenten 

utifrån tidigare erfarenhet upplever som bra leder till att konsumenten väljer att lita på samma 

varumärke inom en annan, närliggande kategori. Det faktum att denna överförelse av kvalité 

kan ske argumenteras bero på att varumärket har produkter inom en homogen grupp 

varukategorier, varvid samma princip gällande överförelse ej gäller för EMV. På grund av att 

EMV förekommer i ett stort antal varukategorier tycks konsumenten inte uppleva den 

homogenitet som krävs för att konsumenten skall välja att lita på EMV inom en kategori 

utifrån tidigare erfarenhet. Även om en positiv erfarenhet av EMV från en varukategori ökar 

sannolikheten att konsumenten prövar EMV i andra kategorier krävs fortfarande ett prövande 

av den specifika varan för att konsumenten skall överväga varan vid framtida köpbeslut. 
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6.2 Betydelse för detaljisten 
 
Utifrån konsumentens låga benägenhet att välja EMV vid sällanköp framstår det som att 

EMV:s förekomst i denna typ av varukategori bör förändras. Författarna ser två alternativ för 

denna förändring, där valet tycks bero på vilken konsumentgrupp detaljisten tilldelar störst 

betydelse. Den ena tänkbara ageringsmöjligheten är att detaljisten ökar prisdifferensen för att 

EMV:s negativa position gentemot LMV på grund av dess förpackningsdesign skall ges 

mindre betydelse vid den utilitaristiskt motiverade konsumentens val av vara. I dagsläget 

upplever konsumenten att det är värt att betala den lilla prisskillnad som förekommer för att 

erhålla den trygghet som är förenad med att välja LMV vid inhandling av en sällanköpsvara. 

Skapande av en större prisdifferens argumenteras därför att till en högre grad attrahera den 

största konsumentgruppen som är utilitaristiskt motiverade, men som samtidigt är den grupp 

som utför minst andel impulsköp. 

 

Det andra alternativt är att detaljisten väljer att dra tillbaka EMV från de varukategorier som 

ej karaktäriseras som basvaror. Det argumenteras att denna valmöjlighet skulle resultera i en 

rad positiva effekter, där den upplevda andelen EMV i sortimentet skulle minska då 

detaljisten ges möjlighet att återinföra ett mer variationsrikt sortiment inom de 

sällanköpskategorier där djupet är av störst vikt för den hedonistiska konsumenten. Detta 

antas förhöja antalet impulsköp utförda av den hedonistiska konsumenten, samtidigt som den 

utilitaristiska konsumenten uppfattar den ökande variationen som något negativt då den 

försvårar dennes kategorisering av varor. 

 

Utifrån dessa valmöjligheter argumenteras det att detaljisten har en valmöjlighet gällande 

vilken konsumentgrupp den önskar att attrahera. Den utilitaristiskt motiverade konsumenten 

utgör den största gruppen samtidigt som den utför minst antal impulsköp av sällanköpsvaror, 

medan den mindre hedonistiskt motiverade gruppen utför störst antal impulsköp, den typ av 

köp som utgör en stor del av detaljistens försäljning. 

 

6.3 Diskussion kring det teoretiska ramverket 
 
Utifrån denna studie framgår det att en hög grad av konsumentens matvaruköp är planerade, 

vilket inte överensstämmer med den teoretiska framställningen. Det kan tänkas att 

konsumentens motivation inte endast modifierar hur ”arousal” inverkar på ”pleasantness”, 



 66

utan att motivationen även begränsar butiksupplevelsens betydelse för konsumentens 

impulsköp, mer så för den utilitaristiskt motiverade konsumenten. Detta skulle kunna tänkas 

förklara varför graden av impulsköp är låg i dagligvarubutiken trots att butiksupplevelsen på 

ett övergripande plan inte upplevs som negativ. Konsumentens impulsköp tycks även 

påverkas av en rad mer praktiska faktorer som utgår från konsumenten själv snarare än 

butiksupplevelsen, en aspekt som studiens modifierade MR-modell ej tar hänsyn till. Utifrån 

detta framstår det som att en bearbetning av MR-modellen enligt nedan är mer lämplig att 

förklara hur butiksupplevelse med avseende på EMV påverkar konsumentens impulsköp än 

figur 3.3. 

 

 
Butiksupplevelse 

 
Motivation 

Emotionellt tillstånd 
 

Impulsköp 

 
Praktiska faktorer som 

ligger hos konsumenten 

Figur 6.1 Modifierat teoretiskt ramverk utifrån studiens analys och diskussion. Källa: Egen 

bearbetning. 

 

6.4 Kritik mot studie 
 
Studien har argumenterat för att det finns en tillräckligt stor skillnad mellan ICA och Coops 

uppbyggnad av sortimentet gällande EMV för att motivera ett inkluderande av dem båda i en 

studie av den typ som utförs häri. Valet av att bedriva studiens deltagande observation hos 

dessa två detaljister har en inbyggd nackdel i och med det får antas att de konsumenter som 

handlar hos respektive detaljiste har en i överlag positiv attityd till samma detaljist. Det skulle 

kunna tänkas att detta förhållande ger en för studien oönskad positiv partiskhet gentemot den 

givna detaljisten. Dock kan det argumenteras att oligopolförhållandet på den svenska 

dagligvarumarknaden, lågprismarknaden exkluderad, ger att en konsument som är missnöjd 

med ICA alternativt Coop inte direkt har en större mängd alternativa detaljister att byta till i 

en aktion för att visa sitt missnöje gentemot ICA respektive Coop. Utifrån detta är det 

författarnas tro att oligopolförhållandet på den dagligvarumarknaden har ökat möjligheten för 
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studien att inkludera konsumenter med skilda uppfattningar om detaljisten och därmed 

minska styrkan på den kritik som kan riktas mot studien i detta avseende. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Författarna anser att det vore av relevans att repetera en studie lik denna, med den skillnaden 

att den deltagande observationen förläggs till en Vi-butik. Vi-butikerna är en ansamling av 

fristående handlare som särskiljer sig på den svenska dagligvarumarknaden på det sättet att de 

inte har EMV i sitt sortiment. Det kan tänkas att de konsumenter som handlar i en Vi-butik 

har en attityd gentemot EMV som på avgörande vis skiljer sig från de attityder som 

framkommer i denna studie, något som kan tänkas ligga till grund för deras val av en Vi-butik 

framför ICA och Coop. Författarna ser det som ett studieområde av relevans att med denna 

studie som referens studera hur butiksupplevelsen påverkar konsumentens impulsköp i en 

butiksmiljö där EMV ej förekommer. 

 

Ett område för fortsatt forskning som ligger lite närmare denna studies ramar är att replikera 

en studie av denna typ hos ICA eller Coop med den skillnaden att den deltagande 

observationen utförs i det mindre butikskoncept närbutiker. Utbudet av EMV förväntas vara 

större för detta butikskoncept jämfört med de allivsbutiker som ingår i denna studie som en 

följd av butikskonceptets mindre storlek. Att denna typ av butik är mindre till storleken leder 

till att den ej har möjlighet till att ta in lika stora partier som sina större kollegor, vilket leder 

till sämre marginaler på inköpta varor. Utifrån detta antas det vara än mer önskvärt för 

butiken att köpa in en större andel av EMV då butiken har en bättre marginal på dessa jämfört 

med LMV. Att studera hur EMV påverkar konsumentens impulsköp i en butiksmiljö av 

mindre storlek där EMV utgör ett relativt större utbud antas utifrån denna studies resultat vara 

ytterligare en relevant möjlighet till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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BEGREPPSORDLISTA 
 
1.  
Det stora antalet namn för ett och samma fenomen anges till viss del ha sin förklaring i 

forskares syften att sätta sin egen prägel på detta relativt nya område (Lange et al, 2005). Häri 

kommer engelska begrepp såsom ”private brand”, ”private label” ”own brand” och dess 

svenska motsvarigheter, egna märkesvaror (EMV) och egna varumärken (EVM), att likställas 

och benämnas EMV. Detta då EMV tycks vara den vanligast förekommande beteckningen 

(Anselmsson, Johansson, 2005a). 

 

2. 
Varumärke som ägs och marknadsförs av det tillverkande företaget. I regel kallas dessa just 

”varumärken” eller så används det engelska begreppet ”brands”. När behov av jämförelse 

mellan detaljists och tillverkares varumärke föreligger brukas inom svenskan begreppet 

”leverantörens märkesvaror” med tillhörande förkortning LMV. (Lange et al, 2005) Denna 

förkortning kommer att användas genomgående i denna studie. 

 

3. 
Det ämnesområde som för tillfället benämns som ”konsumentbeteende” betecknades tidigare 

”köpbeteende”. Orsaken till att ”köpbeteende” ersattas av ”konsumentbeteende” som allmänt 

vedertaget begrepp var att det senare begreppet ansågs bättre reflektera ämnets spännvidd 

efter det att konsumentens beteende även före samt efter det faktiska köpet kom att inkluderas 

i ämnesområdet. (Solomon et al, 2001) Då denna studies syfte endast inbegriper 

konsumentens beteende vid det faktiska köptillfället finns det således ingen direkt nytta i att 

använda begreppet ”konsumentbeteende”, snarare erhålls en klarare distinktion av vad som är 

föremål för studium genom bruk av begreppet ”köpbeteende”. 

 

4. 
Ämnesområdet som behandlar butikens atmosfäriska karaktäristika benämns i den 

engelskspråkiga litteraturen ”store atmosphere” och ”atmospherics”. Författarna har valt 

begreppet ”butiksupplevelse” för att referera till dessa båda begrepp, detta för att förenkla 

diskussionen och knyta an till det allmänna svenska språkbruket inom ämnet. 
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5. 
Författarna har ej funnit en svensk studie som har brukat MR-modellen, varvid svenska 

översättningar av de emotionella dimensionerna ej har påträffats. Utifrån detta anser 

författarna det vara mest lämpligt att bevara begreppen i dess ursprungliga språkliga form, 

detta för att dess kommunicerade innebörd inte skall skifta beroende på författarnas subjektiva 

översättning. 
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BILAGA 1 
 

Detaljister på den svenska dagligvarumarknaden  
 
Coop 
 
År 1850 startades den första svenska kooperativa föreningen, och i slutet av 1800-talet 

bildades det Kooperativa Förbundet (KF), som idag omfattar 60 stycken konsumentföreningar 

som äger 42 procent av Coop Norden AB (Coop, 2006a). Coop Norden AB utgörs av de 

konsumentkooperativa förbunden i Danmark, Norge och Sverige, där den svenska 

verksamheten är samlad inom Coop Norden Sverige AB. Coops svenska verksamhet bedrivs 

inom ramen för de fyra butikskoncepten Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum samt Coop 

Nära (Coop, 2006b), butikskoncept som sammantaget omfattar cirka 400 stycken butiker 

(Svenska Naturskyddsföreningen, 2004) . Spannet för antalet produkter sträcker sig från 3000 

produkter för Coop Nära upp till 50 000 artiklar för Coop Forum. (Johansson, 2005) Det häri 

studerade butikskonceptet Coop Extra skall erbjuda 8000 matartiklar på en butiksyta à 1700-

3000 kvadratmeter (Ringholm, 2006). 

 

Coops omsättning uppgick år 2005 till 26 miljarder SEK (Coop, 2006b), vilket ger att Coop är 

den näst största aktören på marknaden med cirka 16 procent (Fri Köpenskap, 2006). 

 

Coops egna märkesvaror 
 
Blåvitt 
Blåvitt lanserades 1979 och var ursprungligen ett varumärkeslöst sortiment med basvaror som 

såldes utan extrapriser. Blåvitt ersätts för närvarande successivt av Coops nya nordiska 

lågprisvarumärke X-tra. (Coop, 2006c) 

 
Coop Extra 
Coops nya nordiska lågprisvarumärke Coop Extra syftar till att erbjuda låga priser genom 

gemensamma nordiska inköp inom Coop Norden AB (Coop, 2006c). 

 
Coop 
Varumärket Coop är Coops nya varumärke för produkter med lika hög kvalitet som ledande 

varumärken men till ett lägre pris. I takt med att Coop introduceras ersätter de motsvarande 

produkter från Signum. (Coop, 2006c) 
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Signum 
Signum lanserades 1995 och kom att växa till att bestå av cirka 500 produkter, men ersätts nu 

successivt av varumärket Coop (Coop, 2006c). 

 
Änglamark 
Änglamark har funnits sedan 1991 och är det mest kända svenska miljövarumärket. Under 

Änglamark återfinns produkter som på olika sätt tar hänsyn till miljön. Alla livsmedel som 

bär varumärket är KRAV-märkta, där det är tillämpligt är även vissa produkter 

Rättvisemärkta. De hygien och kemtekniska produkterna är miljömärkta med Svanen eller 

Falken. (Coop, 2006c) 

 
ICA 
 
Hakonbolaget, som senare kom att bli ICA AB, grundades 1917. ICAs organisation är 

konstruerad så att enskilda handlare med egna dagligvarubutiker erbjuds att verka inom ICA-

konceptet. Detta koncept innebär tillgång till centralt styrda inköp, butikskoncept, 

marknadsföring samt de egna varumärkena. (ICA, 2006a) Enskilda handlare inom ICA kan 

utöver denna centrala styrning av aktiviteter på en lägre nivå gå samman för att skapa 

ytterligare skalfördelar, då skalfördelar även är syftet med det överliggande ICA-konceptet. 

Kraven på handlaren för att få driva en ICA-butik är att denne är medlem i ICA förbundet 

samt betalar royalty plus eventuell vinstdelning till ICA. På detta vis sker över tiden en 

svängning av kapital samt ägande mellan ICA och den enskilda handlaren, där ICA initialt 

bidrar med kapital och innehar en stor ägarandel i den enskilda butiken. Utefter tiden kommer 

den enskilda handlarens ägande i ICA bli allt större, i takt med att handlaren genom 

vinstdelning sänder pengar till ICA AB. (Pettersson, 2006) 

 

ICA AB ägs till 40 procent av ICA Förbundet Invest AB och till 60 procent av Royal Ahold 

N.V.!. ICA Sverige (ICA, 2006b), som består av butikskoncepten ICA Maxi, ICA Kvantum, 

ICA Supermarket samt ICA Nära (ICA, 2006c), har totalt sett 1850 stycken butiker (Svensk 

Naturskyddsförening, 2004). Antalet produkter varierar från 3000 artiklar för ICA Nära till 45 

000 artiklar för ICA Maxi (Johansson, 2005). 

 

ICA Sverige är marknadsledande med en andel på 36,8 procent (Fri Köpenskap, 2006), vilket 

år 2005 genererade en omsättning på 7,2 miljarder SEK (ICA, 2006d). 
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ICAs egna märkesvaror 
 
Euro Shopper 
Euro Shopper är ett samarbete mellan elva europeiska företag i tio länder, däribland ICA. 

Design och recept på produkterna är gemensamma, medan urval och kvalitet är lokalt 

anpassade. (ICA, 2006e) 

 

ICA 
ICAs krav på de varor som bär varumärket ICA är att de är framställda med god kvalité, 

smak, god hygien, minimal miljöpåverkan, god djuromsorg och under bra arbetsförhållanden. 

Under varumärket ICA finns undergrupper såsom ICA Ekologiskt och ICA Gott liv. (ICA, 

2006f) 
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BILAGA 2 
  
 STOCKHOLM, 2006-30-30 
 
 
 
KONTAKTINFORMATION 
 
 

Förfrågan om medverkan i uppsats 
 
Vi studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet och skriver en kandidatuppsats inom 
ämnet egna märkesvaror där vi intar ett konsumentperspektiv. Anledningen till att vi 
kontaktar Er är att vi ämnar genomföra vår undersökning genom att följa med ett antal 
konsumenter under deras matvaruinköp. Vi önskar genomföra denna studie i Er butik då den 
väl passar in på de kriterier vi har upprättat för uppsatsen. 
 
Utifrån detta önskar vi erhålla Ert medgivande i förväg för att Ni skall vara införstådda med 
vårt syfte till att närvara i Er butik samt samtala med Era kunder. För att få möjlighet att 
medfölja en variation av kunder önskar vi besöka Er butik vid olika veckodagar samt tider på 
dygnet. Vi ber om överseende med att vi vid detta tillfälle inte har möjlighet att specificera 
dessa datum eller antal dagar, utan ber om att få återkomma gällande detta närmare inpå 
tillfällena under april månad. Vi vill poängtera att medverkan i vår uppsats inte förutsätter 
någon arbetsinsats från Er eller från personalens sida, vi avser vara helt självgående under 
vårt besök i Er butik. 
 
Om Ni av någon anledning har krav på anonymitet för att vilja medverka i studien, kommer vi 
att ta hänsyn till detta krav. Utifrån uppsatsens syfte finns det ingen anledning till att redogöra 
för att det är just er [BUTIK] som har medverkat.  
 
Vi som hoppas få genomföra detta samarbete med Er butik studerar till civilekonomer vid 
Stockholms universitet, där vi läser på kandidatnivå. Handledare för uppsatsen är 
professorerna Maria Frostling-Henningson och Bo Lennstrand, båda verksamma inom 
ämnesområdet marknadsföring och konsumentbeteende. 
 
Vi kommer att följa upp detta brev inom ett par dagar genom att kontakta Er per telefon. Har 
Ni frågor innan dess, är ni välkommen att kontakta någon av oss enligt nedan: 
 
 
Erik Ek  Sofie Mattsson 
070-290 7285  076- 23 43 929 
erikek@mac.com  sofie.mattsson@gmail.com 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Erik Ek och Sofie Mattsson 
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BILAGA 3 
 

Guide till inledande av observationer 
 
1. Introduktion, beskrivning av våra meriter samt studiens syfte. 

a. Berätta att vi skriver uppsats inom företagsekonomi vid Stockholms 
universitet. Studiens syfte är att undersöka hur butiksupplevelse påverkar 
köpbeteende, och att detta skall göras genom att följa med dig/er under 
inköpsrundan. 

b. Förklara att inköpsrundan kommer att dokumenteras genom att A ställer frågor 
samt spelar in svaren, medan B för anteckningar om det som inte kan spelas in. 

 
2. Poängterande av att personen kommer att vara anonym samt att det insamlade 

materialet endast kommer att användas inom denna studie. Fråga om vi får möjlighet 
att följa med personen i affären. 

 
3. Fråga om ”ålder”, om personen är huvud- eller delansvarig för hushållets 

matvaruinköp, samt observera ”kön” för att bestämma om den potentiella 
respondenten bör ingå i studien. 

 
4. Vi vill intervjua olika konsumentgrupper, och därför önskar vi fråga er följande. 

 
i. ”Grad av matintresse”. 

a. Lågt 
b. Medel 
c. Högt 

 
ii. ”Typ av hushåll” 

 
5. VID BEHOV: Visa förståelse för att deltagande kan tänkas upplevas som obehagligt 

samt tidskrävande, men att vi likväl vore väldigt tacksamma för deltagande 
 

6. Fråga om respondenten accepterar att inspelning upptas samt anteckningar nedtecknas. 
Om inte utförs den deltagande observationen likväl 

 
7. Under inköpsrundan uppmuntrar vi dig att prata fritt om hur du upplever 

butiksupplevelsen och dess inverkan på ditt val av varor. Utifrån detta kommer vi att 
ställa följdfrågor.



 

 

 


