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FÖRORD	  
	  
Under tio veckors tid har vi fördjupat oss i ämnet kött samt köttkonsumtion som har 

givit oss en ökad förståelse för vad konsumenterna värderar i deras val av kött.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Först 

och främst vill vi tacka våra respondenter som avsatt både tid och engagemang för att 

besvara vår enkät. Vi vill även tacka Simone Margulies och Jonnie Svärd för deras 

medverkan i uppsatsen. Ett stort tack till våra handledare Christine Tidåsen och Åsa 

Lindström som bidragit med användbar kunskap och feedback under hela 

arbetsprocessen. Vi vill även passa på att tacka vår examinator Leif Rytting som har 

visat ett stort intresse för vårt ämnesområde och ställt upp för oss under uppsatsens 

utformande.  

 
 
Kalmar 31 maj 2013 
 
 
---------------------------------------                                   ---------------------------------------- 
 
Maria Rödström    Victoria Sundlo 
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Syfte  

Syfte med uppsatsen är att ur ett konsumentperspektiv: 

• Analysera vilka faktorer som är av betydelse vid köp av kött. 

• Klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas krav på produkten.  

• Tydliggöra varumärkets roll i köpprocessen av kött. 

 

Metod  

Vi har i denna uppsats valt att göra en kvantitativ studie som kommit att anta en 

deduktiv karaktär. Det empiriska materialet bygger på en enkät bestående av sex frågor, 

15 påståenden samt möjlighet att ge övriga kommentarer. Detta för att undersöka, ur ett 

konsumentperspektiv, faktorer som är av betydelse vid köp av kött. Vi valde att 

komplettera det empiriska materialet med två djupintervjuer med respondenter som 

besitter stor kunskap inom ämnet.  

	  
Slutsatser  

Vi har genom analys och slutsatsarbete identifierat att konsumenter som befinner sig på 

matmötesplatser värderar faktorer som smak, kvalitet, pris samt ursprung när de köper 

kött. Det har även framkommit att de konsumenter som köper kött mer frekvent 

värderar smak och kvalitet högre än de konsumenter som köper kött mer sällan. 

Däremot värdesätter de konsumenter som köper kött mer sällan EMV högre. Studien 

visar att varumärket inte har någon avgörande roll i beslutsprocessen, men att 

konsumenterna ändå känner tillit till det varumärke de väljer att köpa. 

	  
Nyckelord:	  Kött,	  Livsmedel,	  Konsumentbeteende,	  Varumärke,	  Lojalitet,	  EMV	  





ABSTRACT 

In this essay we discuss what characterizes the consumer when they buying meat. The 

reason why we find this topic interesting is because it is a highly discussed subject but 

at the same time relatively unexplored. 

 

The aim of this study has been to analyse and clarify: 

• Which factors that influence consumers when purchasing meat 

• The connection between purchase frequency and customers requirements in the 

meat industry 

• The role of the brand in the purchasing process 

 

This study is based on the quantitative research approach. To fulfil our purpose we have 

conducted a survey consisting of six questions, 15 statements and a possibility to leave 

comments. We chose this quantitative approach to gain a wider perspective of the 

customers’ opinions. We also chose to conduct two interviews in order to improve our 

empirical material. 

 

The theoretical and empirical analysis indicates that customers value flavour, quality, 

price and the place of origin when purchasing meat. The customers who buy meat more 

frequently find the quality and flavour more important compared to the customers that 

buy meat less often. The customer that buys meat less often in tum valuates private 

labels more. Although we have found that the brand is not generally considered 

important for the customer when purchasing meat. 

  

Keywords:	    Meat, Food Industry, Consumer behaviour, Brands, Loyalty, Private labels
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1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel introduceras det forskningsområde som kommit att 

prägla arbetet. Det här görs genom en diskussion om köttbranschen, köpbeteenden 

samt varumärken. Problemet vi avser att studera har formats i en forskningsfråga och 

vidare redogörs även uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

avgränsningar samt tydliggörande av begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

I den svenska husmanskosten är kött en given huvudingrediens och den har en central 

roll på tallriken. För många människor, är en måltid utan kött mycket sällsynt, förklarar 

Latvala et al. (2012). Författarna Esping och Esping (2010) skriver att 97 procent av alla 

svenskar äter kött. Det är främst griskött som är populärt i Sverige (jordbruksverket.se 

2013). Konsumtionen av kött ökar i världen, där med i Sverige samt EU (slv.se 2013). 

Jordbruksverket (2013) menar att från år 1990 fram till idag har den svenska 

köttkonsumtionen ökat med drygt 40 procent. I Jordbruksverkets konsumtionsberäkning 

för år 2010 gällande direktkonsumtion av rent kött redovisades att i Sverige konsumerar 

i genomsnitt varje person 48,6 kilo rent kött per år. Till det tillkommer 23,4 kilo 

charkvaror samt 10,8 kilo frysta produkter som innehåller kött, exempelvis färdigmat 

(jordbruksverket.se 2013).  

 

Olins (2000) förklarar att varumärken idag är viktigare än någonsin, då vi lever i en 

extremt konkurrensutsatt värld. I dessa sammanhang är det intressant att ta ställning till 

vilken roll ett varumärke har inom livsmedelsbranschen. Vad ett varumärke är och dess 

betydelse menar Kapferer (2012) är olika, då han skriver att varje expert har sin 

personliga definition av begreppet varumärke. I Varumärkeslagen (1960:644, 1§) finns 

följande definition att läsa: “Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och 

formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan 

särskilja varor som tillhandhålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandhålls 

i en annan.” Grönroos (2008) hävdar att det finns vissa svagheter i den definitionen, då 

han menar att de har utelämnat kundens roll i varumärkesskapandet. Författaren anser 

inte att ett varumärke byggs utav marknadsförarna i ett företag utan genom kundernas 
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tankar samt interaktioner med företaget. Kapferer (2012) definierar ett varumärke som 

en uppsättning associationer som kunden skapar för att hjälpa företag att differentiera 

sig ifrån varandra, vilket styrker Grönroos (2008) definition. Dahlén och Lange (2003) 

påpekar att begreppet varumärke är brett och fyller diverse funktioner, men främst 

menar författarna att det ska med hjälp av rätt associationer hjälpa konsumenterna att 

välja rätt alternativ efter just deras behov.  

 

Livsmedelsbranschen präglas i dagsläget av två olika sorters varumärken (Armstrong et 

al. (2009). Dels de traditionella leverantörsmärkesvarorna även kallade LMV, dels 

återförsäljarnas egna märkesvaror benämnda EMV. De traditionella 

leverantörsmärkesvarorna har enligt Armstrong et al. (2009) länge dominerat 

detaljhandels arena, men på senare tid har ett ökat antal återförsäljare skapat sina egna 

privata varumärken. Begreppet egna märkesvaror (EMV) syftar på de varumärken som 

dagligvarukedjorna själva äger, men till stor del inte tillverkar själva. Konkurrensverket 

(2011:3) hävdar att butikernas egna märkesvaror står för en allt större andel av 

butikernas totala försäljning. År 2008 var ungefär 19 procent av köttförsäljningen ifrån 

butikernas EMV, alltså egna märkesvaror. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi ser att konsumenterna i dagens samhälle konsumerar allt mer. Solomon (2010) 

förklarar att vi lever i ett konsumtionssamhälle, där våra personliga identiteter och 

relationer mellan människor förmedlas genom konsumtion. Dagens 

konsumtionssamhälle kännetecknas således av en konsumtionskultur, där vilka vi är och 

våra personliga identiteter tydliggörs genom konsumtion. Vidare nämns att dagens 

konsumenter samtidigt är mer upplysta och kunniga än någonsin och ställer därmed allt 

högre krav inom handeln. En sak som är intressant att diskutera är Gummessons (2012) 

åsikt om hur makten förskjutits från företagen till kunderna, vilket han menar till stor 

del beror på Internets intåg i samhället. Vidare påtalas att kunderna, nu på egen hand, 

har möjlighet att söka information, jämföra olika alternativ samt ta del av recensioner 

från andra konsumenter. 

 

Livsmedel är en intressant handelsvara att studera, eftersom konsumenterna måste 

konsumera dessa varor för att överleva, vilket även är något som Bareham (1995) 

tydliggör. För ett genomsnittligt hushåll, poängterar Lempert (2002), är livsmedel den 
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tredje största utgiftskategorin, efter hushålls- samt transportutgifter. Bareham (1995) 

framhäver samtidigt att människor konsumerar inte enbart livsmedel på grund av deras 

instrumentala samt fysiologiska fördelar, utan också för att umgås och för att spegla sin 

personlighet. Magnusson och Olsson (2004) aktualiserar att dagens konsumenter i 

Sverige har större möjlighet att fritt välja vilka livsmedel de inhandlar då den rådande 

ekonomin inte har samma avgörande faktor som tidigare. I västvärlden, beskriver 

Scheibehenne et al. (2007), ökar ständigt valmöjligheterna och den breda variationen av 

olika livsmedelsprodukter, vilket har lett till att människor gör cirka 200 

livsmedelsbeslut om dagen. 

 

Konsumenternas val inom livsmedelsbranschen framhåller Magnusson och Olsson 

(2004) styrs först och främst av smak, kvalitet, pris och att livsmedlen är hälsosamma. 

Vidare påtalar författarna att kundens val styrs av sådant som gynnar kunden direkt, det 

vill säga att kunden inte tar hänsyn till exempelvis miljöpåverkan eller djurens 

välmående. Detta är något Solomon (2010) styrker, då författaren menar att 

konsumenter påverkas av utseende, smak, struktur samt lukt. Författaren nämner även 

att förpackning och andra subtila faktorer som exempelvis symbolik kan påverka 

kunderna i dess konsumtionsval. I dessa sammanhang är det intressant att ta ställning 

till vad som påverkar konsumenterna i dess val av livsmedel. År 2009 gjorde 

Livsmedelsverket (slv.se 2013) en undersökning för att identifiera vilka faktorer som 

konsumenterna grundar sina val på, inom livsmedelsbranschen. Den studien visade att 

det konsumenterna främst kontrollerade var produktens innehållsförteckning. I studien 

framkom även att det fanns en tydlig förvirring och osäkerhet gällande produkterna 

bland konsumenter. Faktorer som orsakade denna osäkerhet och förvirring var allt ifrån 

produkternas förpackning till dess märkning. Vissa respondenter i studien menade att 

deras tveksamheter uppstått från röriga innehållsförteckningar, vilseledande reklam om 

livsmedel, falska påståenden samt information om djurhållningen. Trots dess osäkerhet 

visar Livsmedelsföretagens (li.se 2013) undersökning från år 2012 att vi fortfarande 

väljer produkter till ett lågt pris framför kvalitet.  

 

Lempert (2002) påtalar att det är underskattat att lyssna på den enskilda konsumenten 

samt att det är ett ovärderligt verktyg för dagens stormarknader. Det har aldrig varit 

viktigare att lyssna på sina konsumenter än det är just idag, då antalet nya produkter 

som introduceras på marknaden varje år har ökat i en rasande fart. Förståelse för vilka 
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de mest frekventa samt lukrativa konsumenterna är, beskriver författaren, är ett steg till 

framgång. Men det allra viktigaste är att veta exakt vad dessa konsumenter vill ha, 

ställer för krav och vilka livsmedelsvarumärken de föredrar. Gällande kundernas krav 

finns det flera viktiga aspekter att beakta. Olins (2000) förklarar att ett varumärke idag 

är allt viktigare än någonsin. Författaren påpekar att vi lever i en extremt 

konkurrensutsatt värld och att kunderna inte längre väljer produkter utifrån rationella 

faktorer som tidigare. Därför fyller varumärket en mycket viktig funktion då de hjälper 

oss att urskilja produkter mellan olika konkurrenter. Kapferer (2012) förklarar ett 

varumärke som ett långsiktigt engagemang från företagets sida för att skapa förtroende 

hos sina kunder. Armstrong et al. (2009) beskriver att återförsäljare utvecklar egna 

märkesvaror, vilket innebär unika produkter som inte går att köpa hos konkurrenterna, 

vilket i sin tur leder till ökad kundlojalitet. Även Keller (2008) medger att 

återförsäljarna värderar de egna märkesvarorna för deras vinstmarginaler och för deras 

sätt att differentiera vilket leder till kundlojalitet. 

 

Köttbranschen har under en tid präglas av skandaler, vilket kan ha påverkat 

konsumenterna. EU-upplysningen.se (2013) påpekar att ett resultat av tidigare skandaler 

samt andra händelser är att konsumenternas förtroende för livsmedelsindustrin de 

senaste åren har påverkats negativt. Kött är hett omdiskuterat när det gäller påverkan på 

miljön (Jordbruksverket 2013:1), då det visat sig att vår konsumtionsökning av kött har 

medfört en utsläppsökning av koldioxid som påverkar växthuseffekten negativt. Det 

finns fler problem som diskuteras i köttbranschen. Esping och Esping (2010) påstår att 

köttmarknaden i Sverige är underutvecklad. Författarna menar att slakterierna har god 

kontroll på kvaliteten på vartenda djur, men att det i handeln inte finns någon enhetlig 

märkning av kött ut mot konsument. De fortsätter med att konstatera att utbudet av kött 

i butikerna är märkligt litet i jämförelse med andra livsmedelskategorier. Idag säljs kött 

enligt ksla.se (2013) under samma kvalitet och pris utan hänsyn till exempelvis djurets 

ålder, ras eller uppfödning. 

 

Kött har under den senaste tiden varit mycket omdiskuterat ämne och blivit 

uppmärksammat i media. Därför har vårt intresse för branschen ökat och vi finner det 

intressant att studera konsumenterna vid köp av kött. Vi har i uppsatsen valt att lyfta 

fram Shepherd (1989) åsikter gällande konsumenternas livsmedelspreferenser. 

Författaren framhäver en mängd olika faktorer som har inverkan på konsumenternas 
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livsmedelspreferenser, tillexempel individuella faktorer, produkt egenskaper samt 

omgivningsvariabler. 

 

1.3 Problemformulering 

Vi kan i dagens samhälle se att konsumenternas åsikter är viktiga för att företagen skall 

kunna ha en möjlighet att skapa produkter som attraherar dem. Vi ser att 

konsumenternas tankar sällan diskuteras i köttbranschen och vi vill därmed närmare 

studera ur konsumenternas perspektiv inom livsmedelsbranschen. Utifrån dessa tankar 

har följande forskningsfråga tagit form: 

 

• Vad präglar konsumenter vid köp av kött? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är ur ett konsumentperspektiv: 

 

• Analysera faktorer som är av betydelse vid köp av kött. 

• Tydliggöra varumärkets roll i köpprocessen av kött. 

• Klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt konsumenternas krav på 

produkten. 

 

1.5 Avgränsningar och begreppsförklaring  

I denna uppsats behandlas rött kött från nötdjur, gris och lamm. Uppsatsen berör ej 

charkuterivaror, fågel eller halvfabrikat. Vi valt att avgränsa oss till konsumenter som 

besöker matmötesplatser på Internet. Då vi finner varumärken som en viktig aspekt har 

vi i uppsatsen valt att behandla det som en separat faktor som kan påverka 

konsumenterna när de köper kött. 

 

• Konsumtionskrav ämnar de krav konsumenten har på produkten som sedan är 

avgörande i deras köpbeslut. 

• Frekvens åsyftar i detta arbete till hur ofta konsumtion sker. Frekvent ämnar till 

att konsumtion sker ofta. 
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Utifrån den 

teoretiska referensramen har hypoteser formulerats samt den empiriska enkät som 

präglar uppsatsen. Inledningsvis introduceras konsumentbeteenden och en allmän 

diskussion kring konsumenternas köpbeteende. Fortsättningsvis berörs konsumenternas 

köpbeteende inom livsmedelsbranschen samt konsumenternas livsmedelspreferenser. 

Vidare diskuteras vad ett varumärke är, dess funktioner samt lojalitet. Slutligen förs en 

diskussion kring konsumenters synvinkel på egna märkesvaror, EMV. 

 

2.1 Konsumentbeteende 

Kotler et al. (2008) beskriver begreppet konsumentbeteende som ett brett begrepp, 

vilket omfattar hur konsumenterna agerar utifrån sina behov. Förmågan att förstå 

kundernas beteenden, poängterar Solomon (2010), är att förstå mänskliga beteenden. 

Konsumentbeteende definieras enligt författaren som de processer som ingår när 

individer eller grupper väljer, köper, använder eller avyttra produkter för att 

tillfredsställa sina behov och önskningar. Armstrong et al. (2009) menar att 

konsumentbeteenden influeras starkt av fyra faktorer som företagen inte kan styra över. 

Dessa faktorer är de kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Även Solomon 

(2010) påpekar att konsumtion kan spela en mycket stor roll i vårt sociala, kulturella, 

ekonomiska, psykologiska och politiska liv. Armstrong et al. (2009)  förklarar att de 

kulturella faktorerna skapar en bred samt djup inverkan på konsumenternas beteenden 

och delar in de kulturella faktorerna i kultur, subkultur och socialklass. Vidare nämns 

att konsumenternas beteenden även påverkas av de sociala faktorerna. Dessa faktorer 

handlar om kundens referensgrupp som familj, vänner, kollegor med mera. Personliga 

faktorerna såsom ålder, yrke, livsstil, ekonomiska omständigheter, boende och 

personlighet gör även de en inverkan på konsumenternas beteenden. Psykologiska 

faktorer däremot, tydliggör Armstrong et al. (2009), innebär faktorer som konsumentens 

motivation, uppfattning, inlärning, tro samt attityd. Dessa fyra faktorer beskriver 

författarna har inflytande i konsumentbeteenden. 

2.2 Konsumenternas köpbeteende inom livsmedelsbranschen 

Bareham (1995) förklarar att det finns flera faktorer som påverkar konsumenten i dess 

val när det gäller livsmedel och att varje författare har sitt eget fokus, med en unik 
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uppsättning av betydande variabler. Scheibehenne et al. (2007) skriver att de mest 

undersökta faktorerna vid val av livsmedel är smak, sensorisk attraktion 1 , 

hälsorelaterade frågor, etiska frågor, bekvämlighet och pris. Konsumenterna har även 

visat sig söka efter känslor exempelvis humörförbättring, samt förtrogenhet och tillika 

nyheter när de väljer livsmedel. Författarna förklarar att det finns individuella skillnader 

i betydelsen av de här faktorerna beroende på konsumentens ålder, kön, ras, livsstil, 

socioekonomisk status, kulturell bakgrund och utbildning. Dock understryker 

författarna att det är vissa faktorer som merparten prioriterar och lyfter då fram faktorer 

som smak och sensorisk attraktion. Även Solomon (2010) påtalar att konsumenterna 

utvärderar en produkt beroende på produktens utseende och smak, men han 

understryker också att produktens struktur samt doft kan ha inflytande. 

 

Shepherd (1989) hänvisar till två modeller som kopplar samman en mängd olika 

faktorer som har inverkan på konsumenternas livsmedelspreferenser och låter sedan 

gruppera in faktorerna i tre huvudkategorier. Dessa tre kategorier är; fysiska, sociala 

samt psykologiska. Fysiska faktorer menar författaren kan påverka genom geografi, 

säsong, ekonomi samt livsmedelsteknik. Sociala faktorer förklarar författaren som 

religion, social klass, annonsering och utbildning. Psykologiska faktorer kan vara 

ärftlighet, allergier, dieter, acceptans samt näringsbehov. Scheibehenne et al. (2007) 

nämner att även om alla dessa faktorer har en stor inverkan på valet av mat, är bilden 

inte komplett utan att veta hur alla dessa faktorer integrerar med varandra, vilket sedan 

leder till ett verkligt val gjord av en enskild person. 

 

De två modellerna från Shepherd (1989) ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram. Modellerna åsyftar till påvisa olika faktorer som har inflytande i 

konsumenternas livsmedelspreferenser. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I denna uppsats avser sensorisk attraktion produktens förpackning och dess utseende. 
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Figur 1. Livsmedelspreferenser Shepherd (1989)	  
 

 
Figur 2. Livsmedelspreferenser Shepherd (1989) 
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att forma köpbeteenden av kost, tydliggör författarna. Latvala (2012) aktualiserar att en 

sammansättning av smak, säkerhet, hälsa, pris och djurskydd är avgörande i 

konsumentens val att köpa kött. 

 

2.3.1 Pris och Inkomst 

Av alla de faktorer som kan påverka köpbeteendet i livsmedelsbranschen understryker 

Bareham (1995) att det är tydligt att inkomst samt priset på varorna i butiken är av stor 

betydelse. Författaren menar att konsumentens inkomst, den ekonomi som råder där de 

bor och priserna på olika livsmedel har inflytande på köpbeteendet. Liu et al. (2010) 

klargör att konsumenternas inkomst samt produkternas pris påverkar 

konsumtionsfrekvensen samt konsumtionens intensitet. Vilket innebär att 

konsumenterna handlar större kvantiteter samt mer frekvent om det råder lägre priser på 

marknaden samt om konsumentens inkomst är god. Vidare påtalar Bareham (1995) att 

det framförallt är efterfrågan samt konsumtionen av vissa livsmedel som påverkas av 

dessa faktorer. Konsumenternas inkomst har alltså effekt på vilken typ av livsmedel 

som konsumeras, snarare än den totala kvantiteten. Författaren beskriver att när priserna 

ökar på en livsmedelsprodukt kommer konsumenterna troligtvis att ersätta denna 

produkt mot en annan, till exempel kött mot kyckling eller färska grönsaker mot frusna. 

Författaren framhåller att när människors inkomster ökar förändras köpbeteendet och 

konsumtionen av mer lyxiga livsmedel, såsom kött, ökar. Detta styrker Belton och 

Belton (2003) då de aktualiserar att hur frekvent ett hushåll väljer att handla, samt hur 

mycket pengar de väljer att spendera på kategorin färsk frukt samt grönsaker speglar, 

hushållets inkomster. 

 
Lempert (2002) poängterar pris som en betydande faktor vid konsumentens val av 

livsmedel. Solomon (2010) påpekar att för produkter där kvalitén kan variera, så som 

livsmedel, betyder ett högre pris en bättre produkt. I branscher där kvalitetsskillnaden 

mellan produkterna är liten eller näst intill obefintlig, menar författaren att pris har 

mindre betydelse. Melin (1999) styrker detta då han tydliggör att ett högt pris kan ses 

som en indikator på att produkten är av hög kvalitet och ett lågt pris som kan vara ett 

tecken på dålig kvalitet. 

 
Bernués et al. (2002) påtalar i deras studie, som ämnar till att identifiera europeiska 

konsumenters krav på information gällande köttprodukters etiketter, att de konsumenter 

som ökat sin konsumtion av kött de senaste fem åren beaktar färskhet högt, men är även 
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de konsumenter som lägger stor vikt vid pris. Yen et al. (2008) fann att män i USA åt 

mer kött än kvinnor, att konsumtionen av kött minskade med åldern och att de med hög 

inkomst åt mer kött än de med låg inkomst. Berry och Hasty (1982) förklarar att inköp 

av köttfärs påverkas av demografiska egenskaper. Författarna fann att hushåll med 

större inkomster tenderade att köpa större mängder köttfärs per köp samt magrare 

köttfärs, jämfört med låginkomsthushåll. 

  

2.3.2 Ursprung och Hantering 

Solomon (2010) klargör att produktens ursprung är av betydelse i beslutsprocessen, då 

konsumenter i allmänhet tenderar att betygsätta det egna landets produkter mer 

gynnsamt. Det gäller både livsmedel samt dagligvaror. Författaren betonar därför vikten 

av information om ursprungslandet på förpackningen för att underlätta för 

konsumenterna i beslutsprocessen. Verbeke et al. (2009) menar att EU:s konsumenter är 

intresserade av hur maten produceras, vilket är något som författarna påstår sig grunda i 

de utbrott av sjukdomar som ledde till ett minskat förtroende av livsmedelsprodukter i 

det förflutna. Vidare nämns att konsumenter värderar djurskyddet i produktionsledet 

högt, eftersom det ses som en indikator på att livsmedlen är säkra, hälsosamma och av 

hög kvalitet. Enligt Grunert (2005) har konsumenterna blivit allt mer kritiska och 

intresserade i sitt förhållningssätt till hur mat produceras och framställs, detta gäller inte 

enbart på producentnivå utan även hos djurhållaren samt frågor angående djurhållning 

och djurens välmående. Parlic och Veres (2011) konstaterar att konsumenterna känner 

sig osäkra på hanteringen av köttet som säljs i svenska butiker. Konsumenterna menar 

att även om märkningen av köttet uppvisar att djuret är uppvuxet samt behandlat på ett 

speciellt sätt, är det svårt att veta hur mellanhänderna har valt att hantera köttet. 

 

2.3.3 Kvalitet 

Grunert (1997) menar att de viktigaste kvalitetsaspekterna av nötkött är att det smakar 

gott, är mört, saftigt, friskt, magert, hälsosamt och näringsrikt. Bernués et al. (2002) 

påtalar att konsumenterna blir mer och mer krävande när det gäller produktkvalitet samt 

att konsumentens uppfattning av livsmedelskvalitet, synnerligen kött, förändras snabbt. 

Verbeke et al. (2009) förklarar att konsumenterna bedömer kvaliteten på köttet efter den 

så kallade ätkvalitén. Ätkvalitén är en kombination av köttets mörhet, smak och 

saftighet. Författarna menar att ätkvalitén är en av de attribut som är svårast för 

konsumenten att utvärdera innan köp, eftersom den inte är synlig och mycket 
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varierande. Enligt Bernués et al. (2002) finns det problem eller utmaningar vid 

kvalitetsmärkning av kött, med anledning till den naturliga variationen samt svårigheten 

i att ständigt leverera en jämn kvalitet. Vidare påtalas att namnet på köttets styckdelar 

blivit en indikator för kvalitet hos konsumenterna, vilket även återspeglas i de olika 

styckdelarnas prisvariation. 

 
Bernués et al. (2002) tydliggör att de konsumenter som valt att öka sin konsumtion av 

kött under de senaste fem åren. De konsumenter som under författarnas forskning 

handlade mer frekvent samt större kvantiteter brydde sig mer om köttets färskhet, så 

som bäst före datum. Dessa konsumenter karakteriserades även av att de litade på 

slaktaren och sin egen förmåga till bedömning av kvalitet. De frekventa 

köttkonsumenterna hade enligt författarna större kunskap i matrelaterade frågor. 

 

2.3.4 Smak 

Individuella livsmedelspreferenser spelar en viktig roll i valet att välja livsmedel, 

skriver Belton och Belton (2003). Författarna menar att det mest förekommande skälet 

till att människor välja en viss sorts måltid, är njutningen samt smaken.  Magnusson & 

Olsson (2004) förklarar att smak är något som  konsumenterna anser vara viktigt vid val 

av livsmedel. Författarna menar att den sensoriska aspekten därför  bör beaktas när det 

gäller de val  konsumenterna gör. Hultén et al. (2011) beskriver att smaksinnet består 

av fem grundsmaker som är salt, surt, sött, beskt samt umami. Hur vi uppfattar de olika 

smakerna menar författarna är individuellt och beror på ärftlighet och uppfostran. 

Vidare nämns att vad vi fått äta under vår uppväxt påverkar vad vi äter som vuxna. 

Lempert (2002) påtalar att smak är den faktor som influerar konsumenten allra mest vid 

val av livsmedel. Författaren påpekar även andra viktiga faktorer som att produkten har 

rätt pris samt är hälsosam, men om produkten inte smakar bra kommer ingen att köpa 

den. I allmänhet när en produkt konsumeras, menar Méndez et al. (2011), är smak det 

starkaste attribut att bestämma om valet av livsmedel är tillfredsställande eller ej. Är 

inte smaken tillfredsställande har konsumenten en tendens att undervärdera alla andra 

faktorer, menar författarna. Sobal et al. (2006) påpekar dock att smaken kan inkludera 

flera sensoriska faktorer så som utseende, lukt, själva smaksättningen, textur med mera. 
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2.3.5 Förpackning 

En viktig faktor som utvärderas av konsumenten vid köp av kött är förpackningen 

(Verbeke et al. 2009). Förpackningens design påtalar Lettie och Brewer (2000), har 

betydelse för konsumenternas köpbeteende, då sju av tio köpbeslut fattas inne i butiken, 

samt att cirka hälften av alla livsmedelsinköp är oplanerade. Solomon (2010) styrker 

detta då han menar att den största delen av köpbesluten när det handlar om livsmedel 

sker i själva butiken, då förpackningen har ett stort inflytande i konsumenternas 

köpbeslut. Wezemael et al. (2011) understryker vikten av köttets förpackning då den 

kan påverka konsumenternas uppfattning om köttet. 

 
Bareham (1995) nämner att vid varje steg i produktion, distribution, detaljhandeln och 

vid lagring av livsmedel har tekniken påverkat det slutliga valet. Vidare nämns vad som 

påverkar konsumenternas val är hur länge och på vilket sätt produkten kan lagras både i 

lagret, butiken och i hemmet. Vakuumförpackningar är lätta att hantera och 

konsumenterna uppfattar generellt dem som lätta att förvara. Chen et al.s (2012) 

förklarar att förpackningstekniken av kött har genomgått stora förändringar under de 

senaste decennierna. Avancerad förpackningsteknik erbjuder nya, alternativa sätt att 

skydda köttprodukter från missfärgningar, bismaker, att köttet avger lukt, förlusten av 

näringsämnen och att köttets konsistens inte förändras, påtalar författarna. Den mest 

accepterade förpackningstekniken av kött enligt Wezemael et al. (2011) är 

vakuumförpackningen. Chen et al. (2012) resultat tyder på att information om såväl 

positiva som potentiella negativa egenskaper om vakuumförpackningar spelar en viktig 

roll i att forma konsumenternas attityder till vakuumförpackningarna. Författarna 

framför även att information om vakuumförpackningars egenskaper påverkar 

konsumenternas betalningsvilja för nötkött i denna typ av förpackningar. 

 
Wezemael et al. (2011) delar in fyra konsumentsegment utifrån deras attityder samt 

beteenden när det gäller acceptans av köttförpackningar. Dessa fyra segment benämns 

Negativa, Försiktiga, Konservativa och Entusiaster. De entusiastiska konsumenterna är 

frekventa köttkonsumenter som visade sig ha mycket hög acceptans för olika sorters 

förpackningstekniker. Samtidigt framkommer att det här konsumentsegmentet bryr sig 

mycket om livsmedelssäkerhet samt har ett stort intresse för matrelaterade frågor. Enligt 

Wezemael et al. (2011)  är även de entusiastiska konsumenterna mer mottagliga för 

förändringar samt nyheter gällande förpackningsteknik. Bernués et al. (2002) påvisar att 

de konsumenter vars konsumtion av nötkött under de senaste fem åren ökat värderade 
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möjligheten att lagra samt förvara kött, vilket innebär att de värdesätter förpackningens 

funktion högt. Det negativa konsumentsegmentet däremot hade, enligt Wezemael et al. 

(2011), ett lägre intresse för matrelaterade frågor samt ett lägre förtroende för 

köttprodukter. De hade även den lägsta acceptansen för de välkända 

förpackningsteknikerna av kött. Det övriga två grupperna, försiktiga samt konservativa 

konsumenter, menar författarna är mer neutrala, då de har hög acceptans samt 

förtroende för förpackningar de känner igen, men visar en lägre acceptansnivå för 

okända förpackningstekniker. 

 

2.3.6 Bekvämlighet 

Sobal et al. (2006) framhäver bekvämlighet som en viktig faktor att ha i åsyn när man 

analyserar konsumenternas beteende i livsmedelsbranschen. Bekvämlighet syftar till ett 

övervägande hos konsumenten om vilken tid, samt insats som krävs för att köpa, 

förbereda, äta och städa upp efter en måltid. Fortsättningsvis diskuteras att 

bekvämlighet kan hänga ihop med konsumenternas matlagningskunskaper. Även Furst 

et al. (1996) poängterar att en av de vanligaste faktorerna som i stor utsträckning 

påverkar flertalet livsmedelsval är tid och bekvämlighet. Latvala (2012) belyser att 

tidigare studier har visat att attityder mot livsmedel inte enbart är relaterade till den 

aktuella förbrukningen, utan även till konsumtionens avsikt. Konsumtionens ändamål, 

menar författaren, påverkar konsumentens attityd till den aktuella produkten. Enligt 

Feurst (1999) strävar konsumenterna efter förenkling samt bekvämlighet i vardagen. 

Författaren menar att den växande tidsbristen hos konsumenterna har lett till ett behov 

av att underlätta vardagen. 

 

2.3.7 Hälso- samt miljöaspekten 

Konsumenternas val av livsmedel grundas för det mesta på pris, smak, kvalitet och 

utseende, men idag influeras konsumenterna mer och mer av ytterligare aspekter så som 

miljö och hälsa (Andersson 2003). Hälsoaspekten är även något som Scheibehenne et 

al. (2007) diskuterar, då de menar att den påverkar konsumenterna i dess val av 

livsmedel. Belton och Belton (2003) hävdar att hälsoaspekten inte är mer avgörande vid 

val av livsmedel än andra faktorer, såsom sensorisk attraktion, pris och bekvämlighet. 

Bareham (1995) understryker att produkter köps om de uppfattas som hälsosamma, 

oavsett om detta är sant eller ej i en näringsmässig betydelse. 
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McMichael et al. (2007) förklarar att förvärvet av köttprodukter kräver stora 

energiutsläpp, då det står för cirka en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser. 

För att undvika ökade utsläpp av växthusgaser från denna produktionssektor måste både 

den genomsnittliga globala konsumtionen av köttprodukter samt intensiteten i utsläppen 

från köttproduktionen minskas. Utsläppen kan bidra med klimatförändringar, vilket 

författarna menar kan leda till negativa konsekvenser, bland annat för människornas 

hälsa.  

 

2.3.8 Kulturell bakgrund  

Vilken sorts mat vi köper, var vi köper den och hur vi väljer att konsumera är nära 

förknippat med konsumentens kulturella bakgrund (Bareham 1995). Vidare påtalar 

författaren att människan inte föds med en uppsättning av beteenden utan måste lära sig 

dem. Vad för konsumtionsmönster människor lär sig formas av den kultur de föds eller 

växer upp i. Författaren tydliggör även att religion är något som påverkar köpbeteenden, 

då somliga religioner inte tillåter alla sorters livsmedel. Michman (1991) förklarar att 

det är de kulturella värdena som belyser individualism och andra egenskaper som är 

inlärda genom sociala interaktioner såsom skola, vänner och familj. Dessa värden har 

stort inflytande på konsumentens attityder som reflekteras i konsumentens beteende, 

vilket i sin tur påverkar deras smak, sätt att konsumera samt hur olika stimuli uppfattas. 

Fishbein och Ajzen (1975) förklarar attityder som en latent eller underliggande variabel 

som antas påverka eller guida en individs beteende, alltså endast en benägenhet för 

konsumenten att följa ett visst mönster eller beteende.   

 
Pollak (1970) framhäver att tidigare konsumtionsmönster hos konsumenten är en 

avgörande faktor för dess nuvarande konsumtionsmönster. Det innebär att vad, hur och 

vart konsumenterna tidigare konsumerat påverkar deras beteende idag. Författaren 

menar att en avgörande faktor vid val av livsmedel är konsumentens tidigare 

konsumtionsvanor. 

 

2.4 Definition av varumärke 

På Patent - och registreringsverket (2013) går det att läsa följande definition av vad ett 

varumärke är: "Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina 

varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett 

bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra." 



	  

	   15	  

 
Keller (2008) förklarar ett varumärke som något som funnits i århundraden för att 

särskilja produkter från varandra. Författaren framhåller att ett varumärke kan vara ett 

namn, term, symbol, skylt, design eller en kombination av dem för att identifiera en 

produkt från ett specifikt företag. Kapferer (2012) menar att varje expert har sin 

personliga definition av ett varumärke, och själv förklarar han det som en uppsättning 

mentala associationer som kunden har till ett varumärke. Författaren förklarar att det är 

dessa associationer som skapar mervärde för produkten. Keller (2008) styrker detta 

genom att aktualisera att ett varumärke skapar en viss medvetenhet, framträdande samt 

rykte på marknaden genom sina attribut och associationer. Dahlén och Lange (2003) 

menar att det är dessa associationer som är varumärkets byggstenar som även ligger till 

grund för varumärkets värde. Wheeler (2006) poängterar att det är varumärket som 

kunderna förälskar sig i och skapar tillit till, eftersom de framkallar förtroende för dem. 

 
Aaker (1991) styrker Kellers (2008) definition att ett varumärke är något som används 

för att skilja produkter från varandra och dess återförsäljare. Kapferer (2012) menar att 

ett varumärke idag har en större roll, jämfört med tidigare. Enligt författaren 

symboliserar ett varumärke ett långsiktigt engagemang till en unik uppsättning värden 

inbäddade i en produkt, vilket gör att organisationen kan differentiera sig från övriga 

aktörer på marknaden. Även Olins (2000) påstår att varumärken idag är viktigare än 

någonsin. Författaren menar att vi lever i en extremt konkurrensutsatt värld och där 

kunder inte längre väljer produkter utifrån rationella faktorer som tidigare. Därför fyller 

varumärket en mycket viktig funktion eftersom de hjälper konsumenterna att urskilja 

produkter mellan olika konkurrenter. En annan egenskap ett varumärke besitter, som 

Olins (2000) understryker, är att de erbjuder ett långsiktigt och konsekvent handlande 

som bistår kunderna en stabilitet och trygghet. Melin (1999)  klargör att en produkts 

fördelar inte längre är tillräckligt för att garantera dess framgång. Författaren påtalar att 

den ökade innovationstakten, samt den intensiva konkurrensen som råder på marknaden 

leder till att företagen måste hitta mer uthålliga konkurrensmedel för att urskilja sig på 

marknaden, som till exempel ett varumärke. 

 
Aaker och McLoughlin (2010) förklarar ett varumärke utifrån fyra olika uppsättningar 

av tillgångar som kan kopplas till varumärkets attribut som till exempel dess namn samt 

logotyp. Dessa tillgångar är varumärkeskännedom (brand awareness), upplevd kvalitet, 

varumärkesassociationer samt varumärkeslojalitet.  Varumärkeskännedom förklarar 
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författaren som hur väl konsumenterna känner till varumärket (brand recognition), samt 

vilken närvaro det har i konsumentens medvetande (brand recall). Vikten av 

varumärkeskännedom är även något som Keller (2008) aktualiserar. 

 

Keller (2008) förklarar att brand recognition är viktigt vid point-of-purchase, då 

konsumenterna utsätts för varumärkenas attribut som logotyp, namn, förpackning et 

cetera. Det är många gånger i dessa situationer som kunderna gör sitt val. Detta är även 

något som Yannopoulos (2008) påtalar då han anser att konsumenten ofta föredrar samt 

väljer varumärken som de känner igen. Om beslutet inte tas vid själva inköpstillfället 

menar Keller (2008) att brand recall är mycket viktigt. Konsumenterna kommer söka 

efter varumärken som är registrerade i deras medvetande och göras sitt val utefter dem. 

Att skapa varumärkeskännedom menar författaren kan ske genom repeterad exponering 

för att öka konsumenternas bekantskap med varumärket. Desto mer konsumenterna 

utsätts för ett varumärke genom att se, höra eller tänka på det kommer varumärket att 

styrkas i deras medvetande. Detta kan ske genom att utsätta konsumenterna för 

varumärkets attribut, exempelvis genom annonsering, promotion, sponsorskap, event 

samt PR. Författaren berättar om vilka fördelar ett varumärke har med hög 

varumärkeskännedom och det är främst tre stycken han aktualiserar. Den första är 

lärande fördelar (learning advantages) som påverkar bildningen samt styrker de 

associationer som utgör varumärkes image. De andra två fördelarna som Keller (2008) 

nämner är konsumenternas motivation att handla samt deras förmåga till inköp. 

 

2.4.1 Varumärkets funktion 

Melin (1999) klargör vilka funktioner ett varumärke har. Författaren har delat in dem i 

två perspektiv, då han menar att ett varumärke och dess funktioner skiljer sig mellan 

märkesinnehavaren samt konsumenten. En grundförutsättning för att ett varumärke ska 

utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel, poängterar Aaker (1996), är att det har 

förmåga att skapa värde för både märkesinnehavaren samt konsumenten. Ur 

märkesinnehavarens perspektiv kan ett varumärke ses som en informationsbärare om 

produkten, tjänsten, hela företaget samt kvalitet och pris, förklarar Melin (1999) som en 

första funktion. Vidare påtalar författaren även varumärket som en identitetsbärare, som 

baseras på emotionella värden tillexempel produkten, tjänsten eller företagets namn, 

historia och geografiska ursprung.  Den tredje funktionen som Melin (1999) beskriver 

är varumärke som positioneringsverktyg, vilket han förklarar hur förtaget positionerar 
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sig, samt sina produkter på marknaden utifrån konsumenternas behov, men även med 

hänsyn till konkurrenternas position. Författaren menar att ett varumärke kan verka som 

ett konkurrensverktyg för att skapa en stark position på marknaden. 

 

Melin (1999) förklarar att ett varumärkes funktion ur ett konsumentperspektiv har sina 

likheter med märkesinnehavaren, då författaren tydliggör att det är en informationskälla 

för konsumenten. Författaren klargör att med hjälp av varumärket kan konsumenten 

jämföra olika alternativ med varandra. Melin (1999) förklarar att ett varumärke fungerar 

som en katalysator då de filtrerar alternativ på marknaden, vilket underlättar för 

konsumenten i beslutsprocessen. Vidare nämns hur varumärket agerar som 

riskreducerare och skapar trygghet vid köp. Konsumenternas identitet förklarar även 

författaren som viktig och den kan förmedlas med hjälp av ett varumärke, då det kan ses 

som ett medel för både självförverkligande samt social acceptans. Enligt Haig (2005) 

längtar vi efter uppmärksamhet och beundran från andra och han menar att varumärken 

kan hjälpa till att tillfredsställa denna längtan. Lempert (2002) påtalar att ett varumärke 

hjälper konsumenterna att organisera sina liv, hämtar information från minnet, stödjer 

beslut om inköp samt förstärker köpbeslutet. 

 
För att sammanfatta Melin (1999) teori om varumärken och dess funktioner menar 

författaren att det är viktigt att varumärket uppfyller fem roller: som identitetsbärare, 

positioneringsinstrument, tillväxtgenerator, konkurrensmedel, och informationsbärare. 

Ur konsumentens synvinkel är det viktigt att varumärket uppfyller följande behov: 

katalysator, garanti, imageskapare, riskreducerare och informationskälla. 

 

2.5 Lojalitet 

Begreppet lojalitet, definierar Yannopoulos (2008), som upprepade köp, där 

konsumenten har en positiv inställning till produkten och/eller varumärket. Kumar 

(2008) ser på lojalitet ur två perspektiv, beteendebaserad lojalitet samt attitydsbaserad 

lojalitet. Beteendebaserad lojalitet förklarar författaren är när kunden har benägenhet att 

frekvent göra återkommande köp av samma varumärke. Vidare påpekar författaren att 

attitydsbaserad lojalitet kan ses som ett mer långvarigt engagemang från kunden. 

Attitydsbaserad lojalitet menar författaren kan inte bara ses genom att titta på kundens 

köpbeteende, utan det kräver en mer djupgående analys, eftersom den även behandla 

kundens känslor till varumärket. Kunder med attitydsbaserad lojalitet är mer benägna att 
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framtiden köpa varumärket men även rekommendera det till andra. Genom word-of-

mouth kan dessa kunder därmed förse företaget med fler kunder. Aaker och 

McLoughlin (2010) anser att ett varumärke utan lojala kunder är ett mycket sårbart, 

eftersom återkommande kunder ligger till grund för företagets omsättning samt resultat. 

 

Wilson et al. (2008) presenterar en modell, The customer pyramid, där de förklarar hur 

ett företag kan kategorisera in sina kunder efter deras lojalitet. Modellen består av fyra 

nivåer som baseras på kundernas lönsamhet samt lojalitet. Kundernas fördelning i 

pyramiden bygger både på ett nutidsperspektiv samt ett framtidsperspektiv. Överst i 

pyramiden finns platinumkunderna, vilka är de kunder som är mest lönsamma för 

företaget. Dessa kunder förklarar författarna som engagerade samt att de sprider 

positiva ord om varumärket. De beskrivs som frekvent återkommande kunder som 

villiga till att testa nya erbjudanden, samt att de ej ses som priskänsliga. Den andra 

nivån har författarna valt att kalla guld. Dessa kunder ses som flitiga användare av 

varumärket, dock är de mer priskänsliga. På den tredje nivån hittar man företagets 

järnkunder. De är mycket viktiga för företaget då de utgör en stor del av företagets 

kunder. Järnkunderna behövs för att kunna utnyttja företagets fulla kapacitet, även om 

de spenderar mindre pengar och är mindre lojala. Den lägsta nivån i pyramiden har 

Wilson et al. (2010) valt att kalla blykunder. Dessa kunder kostar mycket för företaget 

eftersom de handlar sällan samt spenderar lite pengar, men kräver mycket 

uppmärksamhet. Författarna förklarar segmentet blykunder som problemkunder, då de 

har en tendens att sprida negativ word-of-mouth om företaget till andra kunder. 

 
Kumar (2008) har även han valt att dela in kunderna i olika grupper efter dess lojalitet, 

dock skiljer sig författarens motivering till uppdelningen något från Wilson et al. 

(2008). De fyra grupper som Kumar (2008) presenterar är strangers, butterflies, 

barnacles samt true friends. Strangers är kunder som bidrar med låg lönsamhet för 

företaget och ses ej som lojala. Butterflies är icke lojala kunder, men de bidrar med hög 

lönsamhet, då det köper större kvantiteter under en kort period. De kunder som ett 

företag ser som lojala, men ej är speciellt lönsamma har författaren valt att kalla 

barnacles. Det som utmärker dessa kunder är att det handlar frekvent, men i små 

kvantiteter. De kunder som är både lojala och lönsamma har författaren valt att kalla 

true friends. Kundgruppen true friends menar författaren att företaget borde värna om, 

samt belöna deras lojalitet. Även Godson (2009) har gjort en likande fördelning. 

Kategorierna som författaren presenterar är ingen lojalitet, falsk lojalitet, latent lojalitet 
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samt hållbar lojalitet. Kunder som är inräknad i gruppen, ingen lojalitet, är dem som har 

en negativ attityd till varumärket och sällan gör mer än något enstaka köp. Falsk 

lojalitet har de kunder som frekvent handlar, men fortfarande har en negativ attityd. 

Anledningen till att de väljer att återkomma beror på faktorer som bekvämlighet eller 

pris. Kunder som har positiv attityd till ett varumärke men sällan handlar kategoriserar 

Godson (2009) i gruppen latent lojalitet. Anledningen till att dessa kunder inte handlar 

oftare menar författaren kan beror på tillgängligheten i deras bostadsort. Dock 

poängterar författaren att Internet har gjort det möjligt att även nå ut till dessa kunder. 

Ett varumärkets mest lojala kunder som både handlar frekvent och har en positiv attityd 

ingår i gruppen hållbar lojalitet. 

 

2.6 Konsumenternas syn på egna märkesvaror, EMV 

Livsmedelsbranschen präglas i dagsläget av två olika sorters varumärken (Armstrong et 

al., 2009). Dels de traditionella leverantörsmärkesvarorna även kallat LMV, samt 

återförsäljarnas egna märkesvaror benämnt EMV. De traditionella 

leverantörsmärkesvarorna har enligt Armstrong et al. (2009) länge dominerat 

detaljhandels arena, men numera menar Olsen et al. (2011), att EMV spelar en 

avgörande roll i den europeiska dagligvaruhandeln. Kapferer (2012) skriver att 

införandet av egna märkesvaror är ett logiskt val för en distributörs tillväxt på en 

konkurrenskraftig marknad. Författaren påpekar att det framförallt finns fyra 

anledningarna till att införa egna märkesvaror i sortimentet. Dels att få bättre 

marginaler, öka förhandlingskraften gentemot producenterna, öka antalet innovationer 

på marknaden samt att öka kundlojaliteten till distributörens egna butiker. Medan EMV 

började som lågkostnad produkter, förklarar Olsen et al. (2011), har det idag även 

utvecklats till att omfatta premiummärken. 

 
Goldsmith et al. (2010) belyser att EMV effektiviserar konsumentens beslutsfattande 

genom att erbjuda produkter med likvärdig kvalitet till ett lägre pris. Författarna menar 

att utmärkande för en konsument som köper EMV är att de är priskänsliga, dock kan 

priskänsligheten variera över olika produktkategorier. Författarna förklarar att det oftast 

är äldre konsumenter med lägre inkomster eller unga familjer som lever efter budget 

som köper EMV. Prismedvetenhet, styrker Horvat (2011), är den starkaste av alla 

tidigare undersökta variablerna som signifikant påverkar konsumentens benägenhet att 

köpa egna märkesvaror. Underhill (2009) skriver att egna märkesvaror förr i tiden 

endast var avsedda för synnerligen kostnadsmedvetna kunder och att EMVs spartanska 
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förpackningar förstärkte denna uppfattning. Idag fortsätter författaren förpackas EMV 

lika luxuöst som allt annat i butikens hyllor. 

 

Olsen et al. (2011) beskriver att EMV produkter har traditionellt ett lägre pris, de är 

oftast dåligt förpackade, de saknar erkännande och är i allmänhet inte annonserade eller 

marknadsförda på den nationella nivån. Horvat (2011) påstår att EMVs historiska 

positionering som lägre prissatta alternativ gör att konsumenterna fortfarande uppfattar 

egna märkesvaror som produkter med lägre kvalitet jämfört med nationella varumärken, 

oavsett den ökade investeringen i EMV kvalitet. Det menar författaren speglar 

konsumenternas tro att högt pris indikerar högre kvalitet samtidigt som lägre pris 

innebär lägre kvalitet. Författaren fortsätter och menar att konsumenter som uppvisar 

stark pris-kvalitet associationer är mindre benägna att köpa EMV. Méndez et al. (2011) 

nämner att det största problemet med EMV är att de uppfattas av konsumenterna som 

produkter av lägre kvalitet än tillverkarnas varumärken och därmed har en lägre 

köplojalitet. Goldsmith et al. (2010) poängterar att de så kallade EMV konsumenterna, 

alltså de konsumenter som mestadels köper EMV produkter, värderar allmänt 

varumärken lägre än de konsumenter som köper nationella varumärken. EMV 

konsumenterna uppgav samtidigt att de var mindre intresserade eller mindre känsliga 

för skillnader mellan olika varumärken. 

2.7 Utformning av hypoteser 

Priset på produkten påverkar konsumtionsfrekvensen samt konsumtionens intensitet 

(Liu et al. 2010). Enligt Bernués et al. (2002) lägger konsumenter som ökat sin 

konsumtion av kött en stor vikt vid pris, vilket leder till nedanstående hypotes. 

 

Hypotes 1 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar pris högre än konsumenter som 

köper kött mer sällan. 

 

Som tidigare nämnt påtalar Lempert (2002) att smak är den faktor som influerar 

konsumenten allra mest vid val av livsmedel. Belton och Belton (2003) betonar att 

individuella livsmedelspreferenser spelar en väsentlig roll vid införskaffande. Lempert 

(2002) aktualiserar att konsumenterna inte köper något som de inte tycker smakar bra. 

Detta leder till följande hypotes.  
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Hypotes 2 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar köttets smak högre jämfört med 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Enligt Wezemael et al. (2011) har frekventa köttkonsumenter en mycket hög acceptans 

nivå för alla olika sorters förpackningar. De är även mer mottagliga för förändringar 

samt nyheter när det gäller förpackningstekniker. Följande hypotes har därmed 

utformats: 

 

Hypotes 3 

Konsumenter som köper kött mer frekvent påverkas i högre grad av produktens 

sensoriska attraktion än de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Konsumenter som valt att öka sin konsumtion av kött och därmed handlar mer frekvent 

värderar köttets färskhet (Bernués et al. 2002). Dessa konsumenter, enligt författarna, 

litar även på slaktaren samt sin egen förmåga till bedömning av kvalitet. Det här har lett 

till följande hypotes: 

 

Hypotes 4 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värdesätter köttets kvalitet i högre grad än 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Lojalitet definieras, enligt Yannopoulos (2008), som upprepade köp där konsumenten 

har en positiv inställning till produkten eller varumärket. Enligt Kumar (2008) innebär 

beteendebaserad lojalitet när konsumenten har benägenhet att göra frekventa samt 

återkommande köp av samma varumärke. Vilket ledde fram till nedanstående hypotes: 

 

Hypotes 5 

Konsumenter som köper kött mer frekvent är mer lojala till ett specifikt varumärke än 

de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Konsumenterna uppfattar EMV som produkter med lägre kvalitet och därmed har dessa 

produkter en lägre köplojalitet (Méndez et al. 2011). Horvat (2011) nämner att 
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konsumenter som uppvisar starka pris och kvalitets associationer är mindre benägna att 

köpa EMV. Utifrån detta har nedanstående hypotes formats: 

 

 

Hypotes 6 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar EMV lägre än konsumenter som 

köper kött mer sällan. 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras den metod som använts vid utformandet av denna 

uppsats. Avsnittet behandlar vetenskapligt angreppsätt, forskningsmetod, insamlingen 

av primär- och sekundärdata, utformning av enkät, urvalsprocess, bortfall, dataanalys 

samt en redogörelse för uppsatsens kunskapsprocess. Vidare förs en diskussion kring 

uppsatsens reliabilitet samt validitet samt en kritisk genomgång av valet av metod. 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Patel och Davidson (2003) förklarar att forskarens arbete består av att relatera teori och 

verklighet till varandra och menar att detta kan genomföras med olika angreppsätt. 

Bryman (2009) påtalar att de mest förekommande angreppsätterna är den deduktiva och 

den induktiva forskningsansatsen. Vidare förklarar författaren att det även finns en 

abduktiv ansats som är en kombination av dessa två tillvägagångssätt. Den här 

uppsatsen har antagit ett deduktivt arbetssätt, vilket Patel och Davidson (2003) menar 

kännetecknas av att forskaren, utifrån allmänna principer samt befintliga teorier, drar 

slutsatser om enskilda företeelser. 

 
Enligt Bryman och Bell (2005) innebär ett deduktivt angreppsätt att forskaren utgår från 

en teori, utvecklar hypoteser och sedan empiriskt testar dem. Utifrån resultatet bekräftas 

eller förkastas hypoteserna. Forskaren kan sedan konstatera vilka konsekvenser 

forskningen haft på den befintliga teorin och eventuellt revidera den. Även Svenning 

(2003) styrker detta då författaren nämner att vid det deduktiva arbetssättet förkastar 

eller accepterar forskaren hypoteserna som formulerats. Gummesson (2000) benämner 

därför den deduktiva ansatsen för det teoriprövande angreppsättet. Den här uppsatsen är 

formad utifrån ett deduktivt angreppssätt. Detta med anledning av att de tidigare 

presenterade hypoteserna formulerats utifrån befintlig forskning. Som utgångspunkt för 

att konstruera uppsatsens aktuella enkät står hypoteserna och därmed den tidigare 

forskningen samt redan existerande teorier. Utgångspunkten i vår forskning bygger 

därmed på befintliga teorier som delvis grundar sig i tidigare forskningsresultat inom 

ämnet. 
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3.2 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) belyser två olika forskningsmetoder, den kvalitativa samt den 

kvantitativa. Svenning (2003) lyfter fram att de kvalitativa och de kvantitativa 

metoderna är lika vetenskapliga eller ovetenskapliga, men drar fram olika aspekter av 

verkligheten. Edvardsson et al. (1998) framhäver att den kvalitativa forskningsmetoden 

producerar beskrivande data som människors egna ord samt observerade beteenden. 

Den kvantitativa forskningsmetoden däremot fokuserar på egenskaper som är unika för 

det utforskade objektet. Ejvegård (2009) samt Bryman och Bell (2005) förtydligar att 

den kvantitativa forskningsstrategin lägger vikt vid hård data som kan beskrivas med 

numerisk statistisk analys. Vilken metod som används, beskriver Svenning (2003), är 

direkt relaterad till vilken typ av problem som ska belysas. 

 
Syftet med denna studie är att ur ett konsumentperspektiv analysera vilka faktorer som 

är av betydelse vid köp av kött. Uppsatsen ämnar även klargöra sambandet mellan 

köpfrekvens samt kundernas krav på produkten och att tydliggöra varumärkets roll i 

köpprocessen utav kött. För att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens syfte fann vi den 

kvantitativa forskningsmetoden som mest lämpad för vår studie. De metoder som 

mynnar ut i numeriska transformationer eller låter sig omformas till dylikt menar 

Christensen et al. (2010) vanligtvis benämns som kvantitativa studier. Vi har i 

uppsatsen valt att redovisa vårt empiriska resultat i form av statistiska diagram, tabeller 

samt statistiska test. Då det empiriska resultatet inte enbart presenteras i numerisk data, 

bär vi med oss att resultatet även analyserats med en kvalitativ karaktär. 

 
Bryman och Bell (2005) lyfter fram att med den kvantitativa forskningsansatsen finns 

det möjlighet till att mäta det empiriska materialet. Mätningen, påtalar författarna, gör 

att vi kan beskriva små och hårfina skillnader mellan människor när det gäller de 

variabler som är aktuella. Svenning (2003) beskriver kvantitativa studier som mer 

precisa och en möjlighet till att generalisera. Den kvantitativa forskningsansatsen 

beskriver Glenn (2010) som hypotestestande. Författaren menar att urvalsgruppen ska 

representera befolkningen samt att den statistiska analysen ska bekräftas eller 

förkastas hypoteser. I denna uppsats har vi valt den kvantitativa forskningsansatsen för 

att få en möjlighet att analysera det empiriska materialet samt klargöra skillnader 

mellan de som konsumerar kött mer frekvent och de som konsumerar kött mer sällan. 
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3.3 Informationsinsamling 

I en empirisk undersökning söker forskaren material på flera olika sätt, som kan belysa 

syftet samt frågeställningen som formulerats (Svenning 2003). Vidare påtalar 

författaren att antingen samlar forskaren in detta material själv eller arbetar med andras 

material. Denna uppsats bygger på såväl primärdata som sekundärdata. 

 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlas in av forskaren själv (Christensen et al. 2010). 

Författarna förklarar att fördelarna med primärdata är att informationen är anpassad till 

undersökningens problem och att informationen är aktuell. Primärdata kan samlas in 

med hjälp av fler olika insamlingstekniker. Vidare påtalas att vid en kvalitativstudie 

samlas vanligtvis primärdata in genom intervjuer eller observationer.  Vid en kvantitativ 

studie, som denna, samlar forskaren vanligtvis in empiri genom en enkät eller 

experiment. Svenning (2003) nämner att vid undersökningar av intervju- eller enkättyp, 

handlar oftast undersökningarna om folks attityder och handlingsmönster. Vi har i 

denna uppsats valt att samla in primärdata i form av en kvantitativ enkät. Detta grundar 

sig i att vi vill kunna analysera de faktorer som präglar konsumenten vid köp av kött. 

Valet föll även på enkät för att uppsatsen avser att hantera en större mängd respondenter 

som kan vara geografiskt spridda i landet.  

 
En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor (Christensen et al. 

2010). Bryman och Bell (2005) påpekar att en enkät oftast utgörs av färre öppna frågor 

än slutna, eftersom det är lättare för respondenterna att besvara slutna frågor. Den 

uppenbara skillnaden mellan en enkät samt strukturerade intervjuer, förklarar 

författarna, är att det för enkätens del oftast inte finns någon forskare eller 

intervjuperson närvarande. Respondenterna får själva läsa samt besvara frågorna. 

Christensen et al (2010) beskriver att en enkät kan skickas via post, e-post, samlas in 

per telefon, delas ut i allmänna folksamlingar eller finnas på Internet. Bryman och Bell 

(2005) påtalar att den vanligaste formen av enkät är de som skickas per papperspost 

eller elektroniskt till respondenterna. Vår primärdata, som senare i uppsatsen kommer 

att redovisas, bygger på en enkät som har varit tillgänglig för respondenterna via 

Internet under perioden 26 april 2013 till 6 maj 2013.  
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Enkäten har publicerats på matmötesplatser: 

 

• Matklubben.se - Matklubben är Sveriges största matcomunity med 974 400 

medlemmar (den 15 april 2013). Det är mötesplatsen på Internet för 

matlagnings- och vinintresserade. Vid mailkontakt med företaget framkom att 

hemsidan har cirka 55 000 besökare per dag, då inkluderar det hela hemsidan 

med recept, bloggar, artiklar och forum. 

 

• Matforum.se - Matforum är ett oberoende forum för de som vill ha svar på 

matfrågor eller ge tips och råd till andra. Vid mailkontakt med företaget 

framkom att de inte hade någon uppfattning om antal besökare per dag. 

 

En webbenkät skriver Christensen et al. (2010) är en enkät som sprids via Internet, 

antingen via e-post, en hemsida eller mobiltelefon och SMS. Fördelar med webbenkät 

som författarna belyser är att det går snabbt att svara, låga kostnader samt enklare 

datainmatning. Forskarna får även möjlighet att lägga ut enkäten på en webbplats som 

de finner lämplig för den aktuella studien. Vi har valt att publicera enkäten på de här två 

Internetbaserade mötesplatserna i förhoppning om att flera villiga respondenter skulle 

tillfalla vår studie. 

 

För att styrka samt komplettera resultatet i vår enkät har vi valt att genomföra två 

kvalitativa djupintervjuer med representanter inom köttbranschen. Detta för att vi 

djupare ska kunna analysera ämnet. Nedan följer en presentation av uppsatsens två 

intervjupersoner: 

 

• Simone Margulies, Kategoriområdeschef Kött, Fisk & Fågel ICA Sverige AB. 

• Jonnie Svärd, Säljledare Kött, Fågel & Fisk Hemköpskedjan AB. Svärd ansvarar 

för köttsortimentet i alla Hemköps butiker. 

 

Svenning (2003) påpekar att djupintervjuer innebär att forskaren intervjuar ett fåtal 

personer kring vissa givna punkter eller teman. Samtidigt framgår att djupintervjuer 

mestadels sker utan strukturerade formulär och att förberedelsen oftast innefattar 

nedtecknandet av stödord. Även Christensen et al. (2010) medger att vid djupintervjuer 

är intervjun helt informell och används för att undersöka ett speciellt område på djupet. 
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Byrman och Bell (2005) påtalar vikten av att göra ett bra urval när det gäller vilka 

personer som ska intervjuas.  De vi har valt att intervjua arbetar på huvudkontor vid 

svenska detaljhandelsföretag. Dessa har valts för att vi anser dem som ett bra 

komplement till vår huvudsakliga enkät, då de besitter stor kompetens inom ämnet. De 

två djupintervjuerna har skett via telefon. 

 
Vi är medvetna om att en telefonintervju har sina brister, vilket är något som 

Christensen et al. (2010) påtalar. Författaren beskriver att vid telefonintervju har 

intervjuaren inte möjlighet att visa bilder/figurer samt avläsa respondentens kroppsspråk 

och uttryck. Då företagen är belägna i Stockholmsregionen fann vi att tidsbrist fanns för 

att genomföra de kompletterande intervjuerna personligen, därför föll valet på 

telefonintervju.   

 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata skriver Christensen et al. (2010) är data som tidigare samlats in och 

sammanställts i ett annat sammanhang och syfte. Bryman och Bell (2005) styrker detta 

med att förklara att sekundärdata redan är existerande material. Christensen et al. (2010) 

påtalar att det kan utgöras av information som finns inom en organisation eller av 

information som finns i olika offentliga samt kommersiella databanker. Ett av det 

problem som författarna tydliggör med sekundärdata är att informationen inte alltid 

passar det aktuella undersökningsproblemet. I vårt arbete har främst sekundärdata 

behandlats i inledningskapitlet samt i den teoretiska referensramen. Detta för att vi, 

samt läsaren, ska få en grundläggande kunskap och övergripande förståelse för ämnet. 

Vi har tagit sekundärdata till hjälp för att hitta forskning som visat sig vara viktig vid 

liknande studier. I uppsatsen har vi använt oss av litteratur, hemsidor, rapporter samt 

vetenskapliga artiklar i form av sekundärdata. Den litteratur som används finns 

tillgängliga på Universitetsbiblioteket i Kalmar samt Växjö och de vetenskapliga 

artiklarna som används är hämtade från databasen Business Source Premier. 

 

3.4 Utformning av enkät 

Undersökningsinstrumentet i den här uppsatsen består av en enkät med sex frågor2, 

femton påståenden samt möjlighet till övriga kommentarer (se bilaga1). Enkäten är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fråga nummer fem samt sex behandlas inte i uppsatsen då det endast är av uppdragsgivarens 
intresse.  
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utformad med olika typer av mätvariabler som genererar skild information till vår 

studie. Enligt Christensen et al. (2010) utgör mätvärdena i en nominalskala, klasser eller 

egenskaper i vilka undersökningsobjektet kan placeras. Vilket innebär kön, ålder, 

civilstånd, yrke, bostadstyp med mera. Den första frågan i vår enkät frågar om 

respondentens kön. På fråga nummer två i vår enkät får respondenten själv fylla i sin 

ålder, vilket enligt Patel och Davidson (2003) innebär att det är en kvotvariabel där 

avståndet mellan alla mätvärdena är lika stora överallt. Vid fråga nummer tre får 

respondenten själv fylla i deras hushållsstorlek vid en öppenfråga samt fråga nummer 

fyra innebär att respondenten får fylla i hur ofta de anser sig köpa kött i en sluten fråga. 

Vid den sistnämnda frågan rekommenderar Christensen et al. (2010) att forskaren bör 

använda mer exakta svarsalternativ än till exempel begreppen alltid, ofta och ibland för 

att dessa begrepp är subjektiva. Därför har vi valt att dela in svarsalternativen i enkätens 

fjärde fråga till: 1-2 gånger per vecka, 1-2 gånger i månaden, 3-6 gånger per år, 1-2 

gånger per år, aldrig eller vet ej. De fyra första frågorna i enkäten gör det möjligt för oss 

att gruppera respondenterna. Det är främst den fjärde frågan som har betydelse då 

uppsatsen delvis ämnar till att klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas 

krav på produkten. 

 
Sedan följer femton påståenden i enkäten som respondenten ska ta ställning till, på en 

skala ett till fem, där ett innebär instämmer ej samt fem instämmer helt (se bilaga1). Tio 

stycken påståenden är gällande konsumtion av kött, medan fem påståenden är gällande 

varumärken. I vår enkät är dessa alltså en ordinalvariabel, vilket enligt Christensen et al. 

(2010) innebär att faktorerna kan rangordnas men att avstånden mellan dem inte är 

desamma överallt. Påståendena är mycket väsentliga för att besvara uppsatsens 

forskningsfråga. Vi har valt att avsluta enkäten med en öppen fråga, där respondenten 

har möjlighet att skriva övriga kommentarer. 

 

3.5 Urval 

Enligt Körner och Wahlgren (2002) syftar varje statistisk undersökning till att ge 

kunskap om en population. En population, menar Bryman och Bell (2005), består i 

grunden av samtliga enheter som forskaren gör sitt urval från. Patel och Davidson 

(2003) beskriver att det finns olika sätt att göra urval som ger forskaren ett stickprov 

som i väsentliga avseenden är en miniatyr av populationen. Den population vi har valt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



	  

	   29	  

att definiera i vår uppsats är allmänna svenska konsumenter som visar ett intresse för 

mat på Internet, då synnerligen de personer som besöker dessa mötesplatser som vi valt 

att publicera enkäten på; Matklubben.se samt Matforum.se. Målpopulationen kan 

därmed beskrivas som matintresserade personer som besöker Matklubben.se samt 

Matforum.se. 

 
Christensen et al. (2010) nämner två typer av urval: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs slumpmässigt 

och har en känd chans att komma med i urvalet, medan ett icke-sannolikhetsurval 

istället innebär att chansen att respondenterna blir utvalda inte kan förutses och att de 

inte väljs slumpmässigt. Författarna fortsätter att betona att oavsett urvalsmetod 

kommer urvalet aldrig exakt att motsvara den tänkta populationen, men ett större urval 

innebär en större sannolikhet att urvalets uppfattningar överensstämmer med 

populationens. Av de 130 respondenter som valt att starta enkäten hade 124 stycken 

fullföljt den. Det slutgiltiga urvalet för vår enkät blev därmed 130 stycken respondenter 

och en intern svarsfrekvens på 95,3 % uppnåddes. Vi anser att storleken på urvalet gett 

oss möjlighet att urskilja tendenser i studien, men vid ett större urval hade 

trovärdigheten i resultatet ökat. 

 
Vi har valt ett icke-sannolikhetsurval, ett så kallat självurval, där respondenterna inte 

har valts ut slumpmässigt samt att deras chans att komma med i urvalet inte har gått att 

förutsäga. Självurval/frivillighetsurval beskriver Christensen et al. (2010) är när 

respondenten själv tar initiativet till sitt deltagande i undersökningen. Vårt urval i den 

här uppsatsen omfattar de respondenter som valt att befinna sig på dessa mötesplatser 

under den aktuella tidsperioden och då även visat egen vilja till att delta i enkäten. 

 

3.6 Bortfall 

Ett bortfall beror till stor del på respondenternas engagemang i undersökningen, 

förklarar Christensen et al (2010). Därför var vårt mål att publicera vår enkät på Internet 

baserade mötesplatser som attraherar människor som har ett engagemang i frågan om 

livsmedel samt kött. Bryman och Bell (2005) framhäver att en enkät vanligtvis innebär 

ett ganska stort bortfall. För att minimera bortfall i vår studie har vi valt att utforma en 

kort inledning på enkäten som förklarar dess avsikt. Vår enkät är även kort och går 

snabbt för respondenterna att svara på, vilket enligt Bryman och Bell (2005) uppvisar 

ett lägre bortfall jämfört med längre och mer omfattande enkäter. Vi har konstruerat en 
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tydlig enkät med attraktiv layout för att minimera bortfallet. För att respondenterna inte 

ska avskräckas från att besvara enkäten rekommenderas oftast att den ser kort och tunn 

ut, vilket i sin tur leder till att bortfallen minimeras (Bryman och Bell 2005). En 

attraktiv och professionellt utformad layout ökar svarsprocenten, påtalar författarna. 

 

Med tanke på att uppsatsen baseras på ett självurval/frivillighetsurval ser vi att bortfallet 

blir svårt att definiera. Därför har vi valt att inte bearbeta eller analysera orsakerna till 

varför dessa sex respondenter inte valt att fullfölja enkäten. 

 

3.7 Dataanalys  

Vår analys presenteras genom diagram, tabeller samt statistiska test som skapats i 

dataprogrammet SPSS version 21. Bryman och Bell (2005) beskriver SPSS for 

Windows som den mest använda mjukvaran för analys av kvantitativ data. Svenning 

(2003) påpekar att datamaterialet kan struktureras upp på olika sätt i analysen för att 

forskaren ska kunna skapa sig en överblick över materialet. Vi har valt att redovisa det 

empiriska materialet i stapeldiagram samt korstabeller, där stapeldiagrammen visar de 

aktuella faktorernas medelvärden. Svenning (2003) poängterar att ett vanligt sätt att 

redovisa bivariata data på är med hjälp av korstabeller. Vi valde att presentera resultatet 

i form av korstabeller för att ge läsaren en tydlig överblick över respondenternas 

svarsalternativ. I korstabellerna redovisas antal respondenter i styck samt procent som 

valt att besvarat varje alternativ på den femgradiga skalan. 

 
Uppsatsens syfte är delvis att klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas 

krav på produkten, för att uppfylla det här syftet har T-test genomförts. T-testet ämnar 

till att göra en statistisk signifikansprövning av uppsatsens sex hypoteser. 

Respondenterna i studien delades in i två grupper, där grupp 1 (de som köper kött mer 

frekvent) samt grupp 2 (de köper kött mer sällan) representerade 81 stycken respektive 

43 stycken. Vi valde T-test för att testa skillnaden i medelvärden mellan de två 

grupperna. Vi hade gärna sett en jämnare fördelning mellan grupperna, men resultatet är 

svårt att styra då man på förhand inte kan förutspå respondenternas svar. Ett större urval 

skulle möjligtvis kunnat bidra till en jämnare fördelning.  

 
Enligt Körner och Wahlgren (2002) finns det flera vanliga värden på signifikansnivån; 

0,05, 0,01 och 0,1. I det här arbetet har signifikansnivån satts till 0,05, alltså 5% 

(p=0,05). Det innebär att om signifikansnivån understiger 0,05 i våra statistiska test så 



	  

	   31	  

accepterar vi våra hypoteser. Understiger signifikansnivån ej 0,05 är det stor 

sannolikhet att skillnaden mellan grupperna uppkommit på grund av slumpen. 

3.8 Kunskapsprocessen 

Mat är något som länge intresserat oss och när diskussionen, angående att skriva en 

kandidatuppsats inom ämnet kött uppstod, väcktes vårt intresse. Kött har under den 

senaste tiden varit mycket omdiskuterat samt uppmärksammat i ämne media, därmed 

fann vi det som ett mycket aktuellt ämne att diskutera. För att bestämma uppsatsens 

fokus valde vi inledningsvis att studera befintliga teorier inom ämnet. Vi läste även på 

om köttbranschen med tanke på att vi saknade tidigare kunskap. Vid teoriinsamlingen 

insåg vi att det var ett relativt outforskat ämne.  För att ha en möjlighet att uppfylla 

uppsatsen syfte valde vi därför att grunda den teoretiska referensramen i både 

livsmedelsbranschen samt köttbranschen. Utifrån den insamlade teorin utformade vi den 

aktuella enkäten som användes vid empiriinsamlingen. Vi formulerades även sex 

hypoteser som senare i arbetsprocessen statistiskt testades.  

 
Metodvalet var inte givet för oss till en början. Att valet föll på att göra en kvantitativ 

studie berodde på att vi fann att enkät var det mest fördelaktiga sättet att samla in 

primärdata. Vår första tanke var att göra en postenkät utifrån ett slumpmässigt register, 

men efter djupare eftertanke föll valet på att göra en webbenkät. Orsaken till detta var 

att vi hade svårt att finna ett lämpligt register och ansåg att tidsbrist fanns, då vi skulle 

skicka enkäterna och sedan be respondenterna att återsända dem. Vi var även osäkra på 

om vår postenkät skulle hamna i pappersåtervinningen och på så sätt skapa ett stort 

bortfall i vår studie. Christensen et al. (2010) poängterar att nackdelar med just 

postenkät är att det tar lång tid, lång insamlingstid och lägre svarsfrekvens. För att 

kunna uppfylla uppsatsens syfte var vår ambition att få en hög svarsfrekvens. Vi valde 

därför att publicera enkäten på nätbaserade mötesplatser där vår förhoppning var att 

engagerade respondenter inom ämnet befann sig. Dock blev inte svarsfrekvensen lika 

hög som vi hoppas på, därför valde vi att genomföra två kvalitativa djupintervjuer. Vi 

kontaktade fyra svenska detaljhandelsföretag inom livsmedelsbranschen via mail. Två 

av aktörerna var intresserade av att medverka i vår studie, vilket var köttansvariga på 

ICA samt Hemköp. Intervjuerna genomfördes via telefon, då det inte fanns möjlighet att 

träffa dem personligen. Denna komplettering gjordes för att styrka vårt empiriska 

material.  
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Nästa steg i uppsatsprocessen blev att koda samt analysera det empiriska materialet, 

vilket sedan mynnade ut i en redovisning. Valet föll på att presentera vårt resultat med 

hjälp av diagram och tabeller för att underlätta för läsaren. Vi ansåg att med hjälp av 

tabellerna samt diagrammen får läsaren en tydlig överblick av resultatet i uppsatsen. I 

den teoretiska och empiriska analysen har vi även valt att göra kvalitativa tolkningar av 

resultatet, då det empiriska resultatet inte enbart redovisas i form av numerisk data. För 

att kunna besvara vårt syfte gällande frekvens samt kundernas krav på produkten, som 

består av sex hypoteser, valde vi att koda våra respondenter i två grupper baserad på hur 

ofta de köper kött. Detta gjordes för att kunna testa våra hypoteser signifikans i 

dataprogrammet SPSS. I analyskapitlet accepterades eller förkastades sedan uppsatsens 

sex hypoteser. 

 
I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion kring ämnet, där våra egna 

reflektioner lyfts fram. Slutdiskussionen poängterar de viktigaste tendenser som vi har 

sett genom vår datainsamling samt vårt analysarbete.  

 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Det finns två vetenskapliga kriterier när det gäller kvalitativ och kvantitativ forskning, 

påpekar Gummesson (2000): reliabilitet och validitet. Bell (2005) förklarar att all 

insamlad data måste granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är, vilket görs 

för att styrka och förklara forskarens resultat. Författaren förklarar reliabilitet som ett 

mått på hur noggrann och tillförlitlig forskningen är och validitet som ett mått på 

giltighet. Enligt Patel och Davidson (2003) står validitet och reliabilitet i ett visst 

förhållande till varandra. Författarna menar att vi inte kan koncentrera oss på det ena 

och låta bli det andra.  

 
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från undersökningen skulle bli de samma 

om undersökningen genomförs på nytt, eller om uppsatsen påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser (Bryman och Bell 2005). Detta framhålls även av 

Gummesson (2000) som beskriver att reliabilitet är nära kopplat till tillförlitlighet, det 

vill säga hur väl det går att uppnå samma resultat vid ett senare tillfälle. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att reliabiliteten oftast blir aktuell i en kvantitativ studie, då 

forskaren är intresserad av om undersökningen är stabil över tid. En stabil 

undersökning, förklarar författarna, erhåller samma mätvärde vid skilda mätningar. För 

att stärka reliabiliteten i uppsatsen har vi valt att motivera vårt metodval noggrant för att 
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studien skall kunna reproduceras. Vi har även valt att bifoga enkäten (se bilaga 1) samt 

den intervjumall (se bilaga 2) som har använts vid insamling av primärdata. Vi är dock 

medvetna om att huruvida studien genomförs igen vid ett senare tillfälle kan 

slutresultatet skiljas. Det kan bero på att konsumenterna i dagsläget är mer 

uppmärksamma med tanke på de skandaler som nyligen drabbat köttbranschen. 

Skandalerna kan därmed ha färgat respondenternas svar. För att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg har vi skapat en tydlig enkät som vi valt att testa på en grupp 

av sju respondenter innan den publicerades på de aktuella mötesplatserna. 

 
Validitet är en bedömning av de slutsatser som genererats i uppsatsen är relevanta eller 

ej (Bryman och Bell 2005). Författarna menar att validitet rör frågan huruvida en eller 

flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 

begreppet. Detta styrker Gummesson (2000) som påtalar att validitet handlar om 

forskarens ambition att verkligen undersöka det som den ämnas undersökas. Bell (2005) 

förklarar validitet som ett mått på om det finns ett samband mellan de resultat och de 

slutsatser forskaren kommit fram till. Körner och Wahlgren, (2006) förklarar att det är 

enklare att säkerställa att man uppnår en hög grad av validitet genom att vara tydlig med 

vad som ska mätas samt hur det ska mätas. Vi upplever, att vår validitet är hög, 

eftersom den bygger på aktuell forskning. Innan enkäten publicerades på de aktuella 

matmötesplatserna granskades den av vår handledare, där vi fick feedback. För att 

stärka validiteten ytterligare i uppsatsen valde vi att komplettera det empiriska 

materialet med två djupintervjuer. Innan intervjutillfällena mailades de teman som 

intervjuerna skulle följa, detta för att respondenten skulle kunna förbereda sig på vilket 

ämne som skulle diskuteras (se bilaga 2). 

 

3.10 Metodkritik 

Kritik kan riktas till att vår enkät endast har varit tillgänglig för de respondenter som har 

tillgång till Internet. Denna kritik kan dock mötas, då studien inte syftar till att studera 

generella konsumenter, utan har avgränsats till konsumenter som besöker 

matmötesplatser på Internet. Därför är vi medvetna att vi inte kan generalisera våra 

slutsatser, då studien inte baseras på ett sannolikhetsurval utan ett 

självurval/frivillighetsurval. 

 

I uppsatsen har vi heller inte kunnat säkerställa vilka som besvarat enkätfrågorna med 

tanke på att enkäten disponerades på Internet. Kritik kan riktas mot valet av distribution 
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av enkäten, då enkäten endast publicerats på två matmötesplatser. Med då vi fann dessa 

två mötesplatser som aktuella samt högt trafikerade, då Matklubben.se har cirka 55 000 

besökare per dag, ansåg vi dem som tillräckliga. 

 
Bryman och Bell (2005) beskriver att en nackdel med enkät är att forskaren inte kan 

hjälpa respondenten med tolkning av frågorna eller ställa sonderande frågor. När 

respondenterna besvarar enkätfrågorna, menar författarna, finns det ingen närvarande 

som kan hjälpa dem eller som kan svara på deras funderingar. Vi fanns inte på plats när 

respondenten besvarade enkäten och kunde därmed inte reda ut eventuella missförstånd 

och feltolkningar. Således har vi inte kunnat minimera missvisande svar. För att 

motverka detta har vi valt att testa vår enkät på en testgrupp, av sju respondenter, innan 

den publicerades samt försökt att skapa en så tydlig enkät som möjligt. Trots 

testgruppen uppstod vissa missförstånd, bland annat gällande hushållets storlek. Där 

svarade ett antal respondenter i kvadratmeter istället för antal personer. Denna variabel 

fick därför uteslutas i analysarbetet.  

 
Vi har i vårt arbete likaså ingen möjlighet att skapa någon djupare analys med tanke på 

vårt val av insamling av primärdata. Bryman och Bell (2005) betonar att vid en enkät 

finns ingen chans till uppföljningsfrågor för att få respondenterna att fördjupa sina svar. 

Vid anonym webbenkät, som denna, har vi heller inte haft möjlighet att samla in 

tilläggsinformation eller komplettera vår datainsamling vid behov. Av den anledningen 

var det viktigt för oss att enkäten svarade på det som behövdes för att uppfylla 

uppsatsens syfte samt forskningsfråga. Vi valde även att avsluta enkäten med en öppen 

fråga där respondenten fritt fick skriva övriga kommentarer, för att fånga upp eventuell 

viktig tilläggsinformation. För att möta denna kritik genomfördes två djupintervjuer där 

möjlighet till uppföljningsfrågor samt djupare svar fanns. 
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4. Teoretisk och Empirisk analys 
I följande kapitel knyts den teoretiska referensramen ihop med uppsatsens primärdata. 

Resultatet av den aktuella enkäten redovisas i form av diagram, tabeller samt 

förklaringar. Detta görs tillsammans med de kompletterande intervjuerna.  De 

respondenter som valt att lämna övriga kommentarer i enkäten citeras nedan.  

 

Sammanställningen av den empiriska datan visar att det är 124 respondenter som 

fullständigt fyllt i enkäten, vilket använts som underlag i uppsatsen. Respondenterna 

befinner sig i ett åldersintervall från 17 till 68 år, där medelåldern beräknas till 37år 

(36.6år). Kvinnorna utgör en majoritet, då det står för 75 procent av det totala antalet 

respondenter. 

 

De personer vi valt att intervjua redovisas även i avsnittet: 

• Simone Margulies, Kategoriområdeschef Kött, Fisk & Fågel ICA Sverige AB. 

• Jonnie Svärd, Säljledare Kött, Fågel & Fisk Hemköpskedjan AB. Svärd ansvarar 

för köttsortimentet i alla Hemköps butiker. 

 

Hur ofta respondenterna i vår enkät köper kött presenteras i nedanstående stapeldiagram 

(figur 20). 81 stycken av respondenterna säger sig köpa kött varje vecka och 31 stycken 

varje månad. Nio stycken köper kött tre till sex gånger per år, medan endast två stycken 

köper kött någon enstaka gång om året. En respondent, vilket är en kvinna i 28 års 

ålder, säger att hon aldrig köper kött. Utifrån hur ofta respondenterna köper kött har de 

fördelats in i två grupper. De respondenter som köper kött 1-2 gånger i vecka benämns 

som grupp 1 och där med räknas som mer frekventa kött konsumenter (81 

respondenter). De resterande respondenterna, som säger sig köpa kött mer sällan än 1-2 

gånger i veckan, benämns grupp 2 (totalt 43 respondenter). 
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Figur 3. Köpfrekvens  

	  
I nedanstående avsnitt presenteras de olika livsmedelspreferenserna, där finns även 

uppsatsens hypoteser invävda. 

4.1 Livsmedelspreferenser  

Analysen första avsnitt grundas i Shepherd (1989) modell som presenterades i avsnitt 

2.2. Författaren beskriver att livsmedelspreferenser influeras av individuella faktorer, 

produkt egenskaper samt omgivningsvariabler. Enligt Scheibehenne et al. (2007) är de 

mest undersökta faktorerna vid val av livsmedel smak, sensorisk attraktion, 

hälsorelaterade frågor, etiska frågor, bekvämlighet samt pris. Vilka faktorer 

respondenterna anser är betydande vid köp av kött visas i diagrammet nedan. 

Fördelningen mellan faktorerna är jämn, då de flesta ligger kring medelvärdet 3. De 

faktorer, som enligt respondenterna, har fått den mest tydliga rollen är köttets smak 

samt kvalitet. Även faktorer som pris och ursprung visar sig ha högre medelvärde än de 

andra faktorerna. Då medelvärdena huvudsakligen hamnade runt 3 på en femgradig 

skala, har vi även valt att analysera faktorerna efter antal respondenter som besvarat 

varje alternativ på den femgradiga skalan. På den femgradiga skalan representerar ett 

instämmer ej samt fem instämmer helt (se bilaga 1). 
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Figur 4. Faktorernas medelvärden 

 

4.1.1 Pris  

Bareham (1995) understryker att priset i hög grad har inflytande på köpbeteendet och 

menar att det är tydligt att priset påverkar konsumenten. Även Lempert (2002) 

framhåller att pris är en betydande faktor vid konsumentens val av livsmedel. 

Sammanställning av enkäten visar att pris är tämligen viktigt i val av kött. Endast 18 

respondenter instämmer helt att pris är avgörande när jag köper kött. 42 stycken 

(33.8%) anser att det viktigt med pris, men instämmer inte fullständigt, då det har valt 

alternativ nummer fyra på den femgradiga skalan. Svärd styrker däremot teorin, då han 

medger att låga priser är betydelsefullt för konsumenterna vid köp av kött och berättar 

samtidigt att köttfärs är deras storsäljare. Framförallt är denna produkt en storsäljare när 

de har kampanjpriser. Även Margulies tydliggör pris som en av det absolut viktigaste 

faktorerna vilket påverkar konsumenterna när de köper kött. Hon menar att 

konsumenterna idag är mer prismedvetna än någonsin och lågprisaktörerna växer på 

marknaden. Bareham (1995) poängterar samtidigt att konsumenternas inkomst påverkar 

köpbeteendet i livsmedelsbranschen och påverkar även vilken typ av livsmedel som 

konsumeras. Vilket även var något som framkom i uppsatsens enkät, då en av 

respondenterna valde att ge kommentaren: 
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Som student prioriteras pris ganska högt, vilket säkerligen kommer prioriteras mindre 

när möjlighet för större matkassa kommer. (Kvinna 23 år, köper kött 1-2 gånger i 

veckan) 

 

Pris är avgörande när jag köper kött 

Pris 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 3 23 38 42 18 

Procent 2,4% 18,5% 30,6% 33,8% 14,5% 

Figur 5. Fördelning av respondenterna vid faktorn pris 

 

4.1.2 Hypotes 1 – Frekvens och Pris  

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar pris högre än konsumenter som 

köper kött mer sällan. 

 

Som nämnts i avsnittet utformning av hypoteser 2.7, påverkar priset på produkten 

konsumtionsfrekvensen samt konsumtionens intensitet (Liu et al. 2010). De 

konsumenter, enligt Bernués et al. (2002), som har ökat sin konsumtion av kött lägger 

stor vikt vid pris. Undersökningen av faktorn pris i enkäten visar dock att de 

respondenter som tillhör grupp 1, mer frekventa köttkonsumenter, värderar pris lägre än 

de konsumenter som köper kött mer sällan. Medelvärdet för mer frekventa 

köttkonsumenter är 3,35, medan konsumenter som köper kött mer sällan har ett 

medelvärde på 3,49. Skillnaden i medelvärdena är föga mellan de två grupperna och ger 

ett icke-signifikant resultat (p=0,483). Därmed bör hypotesen förkastas. Studien klargör 

att resultatet kan beror på slumpen, då det inte finns något signifikant samband mellan 

köpfrekvens och pris. 
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Nedan presenteras grupp 1 samt grupp 2 resultat i enkäten. 

Pris 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 2 13 31 25 10 81 

Grupp 2 1 10 7 17 8 43 

Total 3 23 38 42 18 124 

Figur 6. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn pris. 

4.1.3 Ursprung 

Solomon (2010) framhäver att produktens ursprung är av betydelse i konsumentens 

beslutsprocess, då konsumenten tenderar att betygsätta det egna landets produkter mer 

fördelaktigt. Detta är något som majoriteten av respondenterna styrker då 47 av 124 

respondenter instämmer helt på påståendet gällande köttets ursprung. De uppfattar att 

köttets ursprung är avgörande när de köper kött. Endast 8 respondenter motsäger 

teorin, då de är av åsikten att ursprung inte påverkar dem i dess val av kött. Resultatet 

tyder på att den största andelen respondenter bedömer ursprung som viktigt, då de står 

för 37,9 procent av totala antalet respondenter.  

 
Bernués et al. (2002) nämner att det finns det problem vid kvalitetsmärkning av kött, 

med anledning till den naturliga variationen samt svårigheten i att ständigt leverera en 

jämn kvalitet. Margulies påtalar att ursprungslandet är viktigt för konsumenterna och att 

det kan ses som en kvalitets symbol. Vidare berättar hon att märkningen Svenskt kött 

ses, enligt konsumenterna, som en garant för god kvalitet, då hon menar att 

konsumenterna tenderar att värdera det egna landets produkter högre. Enligt Svärd anser 

konsumenterna att tre typer av information skall finnas på köttets förpackningsetikett. 

Bäst före datum, ursprung och tillagningsanvisningar. 

 

“Köper uteslutande svenskt kött då jag vill gynna svenska bönder och vill veta vart 

köttet kommer ifrån!” (Kvinna 33 år, inköp av kött 1-2 gånger i månaden) 
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Ursprung är avgörande när jag köper kött 

Ursprung 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 8 19 18 32 47 

Procent 6,4% 15,3% 14,5% 25,8% 37,9% 

Figur 7. Fördelning av respondenterna vid faktorn ursprung 

 

4.1.4 Hantering 

Verbeke et al. (2009) påvisar att konsumenter är intresserade av hur maten producerats. 

EU:s konsumenter har visat sig värdera djurskyddet i produktionsledet högt, då det kan 

ses som en indikator på att livsmedlen är säkra, hälsosamma samt av hög kvalitet. I 

enkäten har merparten av respondenternas svar gällande hantering av kött, 41 av 124 

respondenter, valt att svara tre, vilket står för 33,0 procent i enkäten. Det är enbart en 

andel på 14,5% av respondenterna som instämmer på påståendet; köttets hantering är 

avgörande när jag köper kött. Vilket stöder Verbeke et al. (2009) teorier. Detta kan tyda 

på att konsumenterna är osäkra och att hanteringen av djuret inte har någon 

framträdande roll i konsumentens köttkonsumtion.  

 

Konsumenterna, har enligt Grunert (2005), blivit allt mer kritiska och intresserade i sitt 

förhållningssätt till hur mat produceras och framställs. Det här gäller inte enbart på 

producentnivå utan även hos djurhållaren samt frågor angående djurhållning och 

djurens välmående. Margulies stödjer delvis detta då hon inte ser att hanteringen är en 

av det mest avgörande faktorerna, men hon menar ändå att flera konsumenter väljer att 

köpa svenskt kött på grund av Sveriges stränga krav på djurhållning. 

 

"Att djuren behandlas väl är avgörande för mig, Jag köper endast svenskt kött för vi har 

bra djurhållning i det här landet. Jag vägrar att köpa kött från länder där djuren 

behandlas illa på ett eller annat sätt."  (Kvinna 50 år som handlar kött 1-2 gånger i 

månaden) 
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Köttets hantering är avgörande när jag köper kött 

Hantering 1(Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 11 24 41 30 18 

Procent 8,8% 19,3% 33,0% 24,1% 14,5% 

Figur 8. Fördelning av respondenterna vid faktorn hantering 
 

4.1.5 Kvalitet 

De viktigaste kvalitetsaspekterna, enligt Grunert (1997), är att köttet smakar gott, är 

mört, saftigt, friskt, magert, hälsosamt samt näringsrikt. Verbeke et al. (2009) förklarar 

att konsumenterna bedömer kvalitén på köttet utifrån en kombination av köttets mörhet, 

smak och saftighet. Resultatet i studien visar att kvalitet är en av de mest betydande 

faktorerna vid val av kött. 47 av respondenterna instämmer delvis helt på påståendet att 

köttets kvalitet är avgörande när jag köper kött och 42 respondenter instämmer helt. 

Detta ligger till grund för att kvalitet har ett av de högre medelvärdena i studien. Det är 

endast sju respondenter som har valt ett alternativ som har ett värde under tre. 

Margulies är medveten om att köttets kvalitet är viktigt för konsumenterna och berättar 

att därför försöker ICA att förklara ätkvaliteten genom sensoriska beskrivningar för att 

underlätta för konsumenten.  

 
Konsumenterna vill ha en jämn kvalitet, berättar Svärd. De tittar oftast på 

styckningsdelarna, alltså om köttet är bra styckat. Konsumenterna vill inte ha små delar 

eller spill, fortsätter Svärd. Köttets styckdelar, påtalar Bernués et al. (2002), har blivit en 

indikator för kvalitén på köttet hos konsumenterna. Svärd berättar att de som handlar 

kött mer frekvent köper oftast en större variation kött av spridda köttdetaljer. De är mer 

kunniga i matlagning och värderar därmed kvalitén på ett annat sätt än de som inte 

köper kött lika ofta. 

 

“Jag har generellt ganska bra koll på kött som sådant. Det är utseende och om möjligt 

konsistens tillsammans med ursprungsland som är avgörande. Jag köper dock inte 

enbart svenskt om det är stora prisskillnader.” (Man 23 år, handlar 1-2 gånger i 

veckan) 
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Kvalitet på köttet är avgörande när jag köper kött  

Kvalitet 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 3 4 28 47 42 

Procent 2,4% 3,2% 22,5% 37,9% 33,8 

Figur 9. Fördelning av respondenterna vid faktorn kvalitet 

 

4.1.6 Hypotes 4 – Frekvens och Kvalitet  

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värdesätter köttets kvalitet i högre grad än 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Konsumenter som valt att öka sin konsumtion av kött och därmed handlar mer frekvent 

värderar köttets färskhet högt (Bernués et al. 2002). Dessa konsumenter, enligt 

författarna, litar även på slaktaren samt sin egen förmåga till bedömning av kvalitet. 

Medelvärdena i vår enkät beräknades genom ett T-test till 4,11 för grupp 1 respektive 

3,72 för grupp 2. Vid undersökning av faktorn kvalitet visar det att respondenterna i 

grupp 1 värderar kvalitet högre jämfört med respondenterna i grupp 2. Detta resulterar i 

en signifikans mellan grupperna på 0,044 och hypotes fyra accepteras (se bilaga 3). 

Hypotesen syftade till att klargöra skillnader gällande köttets kvalitet mellan de 

konsumenter som köper kött frekvent och de som köper kött mer sällan. Det här innebär 

att det statiska resultatet stödjer den teoretiska referensramen i avsnittet gällandet 

kvalitet.  

 

Spridningen mellan de olika gruppernas svar presenteras nedan.  

Kvalitet 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 1 1 17 31 31 81 

Grupp 2 2 3 11 16 11 43 

Total 3 4 28 47 42 124 

Figur 10. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn kvalitet. 
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4.1.7 Förpackning 

Scheibehenne et al. (2007) påtalar sensorisk attraktion som en faktor som majoriteten 

prioriterar vid val av livsmedel. Detta styrker Lettie och Brewer (2000) då de 

aktualiserar att förpackningen har betydelse i konsumenternas köpbeteende av 

livsmedel. Köttets förpackning, förtydligar Wezemael et al. (2011), kan påverka 

konsumenternas uppfattning om köttet. Även resultatet i uppsatsens enkät visar på att 

förpackningen är viktig, men kanske inte den mest avgörande faktor i val av kött. 

Endast 13 av 124 respondenter instämmer helt på påståendet att förpackningens 

utseende är avgörande när jag köper kött. Däremot svarade ett stort antal respondenter, 

39 av 124, att de delvis instämmer helt på påståendet. Svärd konstaterar att 

förpackningen är viktig för konsumenterna. Han säger att en vanlig konsument 

spenderar i genomsnitt mer tid vid köttdisken än vid andra avdelningar i en 

livsmedelsbutik. Konsumenter bedömer, utvärderar, vrider och vänder på förpackningen 

vid köttdisken, förklarar Svärd.  

 
Den mest accepterade förpackningstekniken när det gäller kött är vakuumförpackningen 

(Wezemael et al. 2011). Författarna påtalar att de konsumenter som visar ett stort 

intresse för matrelaterade frågor, även hade en mycket hög acceptans för olika 

förpackningar. Detta styrker Margulies, då hon förklarar att acceptansen av olika 

förpackningar beror på konsumentens kunskap om produkten. Vidare nämner hon att 

konsumenter med god kunskap om kött väljer att köpa vakuumförpackningar.  

 

“Förpackningen är viktigt. Jag skulle aldrig köpa vakuumförpackning.” (Kvinna 50 år 

som handlar kött 1-2 gånger i månaden) 

 

Förpackningens utseende är avgörande när jag köper kött 

Förpackning 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 24 22 26 39 13 

Procent 19,3% 17,7% 20,9% 31,4% 10,4% 

Figur 11. Fördelning av respondenterna vid faktorn förpackning 
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4.1.8 Hypotes 3 – Frekvens och Sensorisk attraktion  

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent påverkas i högre grad av produktens 

sensoriska attraktion än de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Frekventa köttkonsumenter har enligt Wezemael et al. (2011) en mycket hög acceptans 

nivå för alla olika sorters förpackningar. De är även mer mottagliga för förändringar 

samt nyheter när det gäller förpackningstekniker. När datan testades i ett T-test 

framkom att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupp 1 samt grupp 2. 

Grupp 1, mer frekventa köttkonsumenter, har ett medelvärde på 2,81 och grupp 2, 

konsumenter som köper kött mer sällan 3,23. Då det inte är någon signifikant skillnad 

mellan medelvärdena bör hypotesen inte accepteras (p=0,085). Det statistiska resultatet 

motsäger teorin, då grupp 1 har ett lägre medelvärde än grupp 2.  

 

I nedanstående korstabell kan spridningen i svar mellan grupp 1 och grupp 2 avläsas.  

Förpackning 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 18 16 18 21 8 81 

Grupp 2 6 6 8 18 5 43 

Total 24 33 26 39 13 124 

Figur 12. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn förpackning. 

 

4.1.9 Bekvämlighet 

En viktig faktor vid val av livsmedel understryker Sobal et al. (2006) är bekvämlighet. 

Författarna menar att bekvämlighet åsyftar till tid, insats och matlagningskunskaper. 

Detta styrker Margulies då hon menar att bekvämlighetsfaktorn påverkar oss mer idag 

än vad den har gjort tidigare, då vi har mindre tid till tillagning, samt bristande kunskap 

gällande matlagning. Det tror Margulies är orsaken till att köttfärs har blivit en av 

populäraste produkterna i köttdisken. Resultatet av enkäten visar inte på något 

utmärkande svar gällande bekvämlighetsaspekten. Det vill säga att spridningen mellan 

svaren var relativt jämn. Svarens medelvärden kan ses som en indikator på spridningen. 

Bekvämlighetsfaktorn har ett medelvärde på 3.03 på en femgradig skala.  

 



	  

	   45	  

Latvala (2012) påtalar att attityder mot livsmedel inte enbart är relaterade till den 

aktuella förbrukningen, utan även till konsumtionens avsikt. Svärd tar upp att det är 

viktigt för konsumenten att hitta det den söker i köttdisken. Han tror att kunden letar 

efter en middagslösning när den befinner sig i butiken och beroende på var, vem och när 

en person konsumerar kan de välja kött efter vad som kan tillagas snabbt, enkelt och 

smidigt. Svärd påpekar samtidigt att de som köper kött mer sällan köper vanligen 

samma kött artiklar. De brukar variera mellan 4-5 sorters artiklar, vilket i de flesta fall 

inkluderar köttfärs och kotletter. Det empiriska materialet tyder på att bekvämlighet är 

sammankopplat med tidsbrist samt kunskap. 

 

Bekvämlighetsfaktorer är avgörande när jag köper kött 

Bekvämlighet 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 14 23 34 36 17 

Procent 11,2% 18,5% 27,4% 29,0% 13,7% 

Figur 13. Fördelning av respondenterna vid faktorn bekvämlighet 

 

4.1.10 Miljö och hälsa 

Andersson (2003) betonar att dagens konsumenter influeras av aspekter som miljö samt 

hälsa, men även Scheibehenne et al. (2007) aktualiserar att hälsoaspekten påverkar 

konsumenterna i deras val av livsmedel. Dock tydliggör Belton och Belton (2003) att 

hälsoaspekten inte är mer avgörande än andra faktorer. Det här syns även i uppsatsens 

resultat. Ur tabellerna nedan tolkas att större delen av respondenterna valde 

svarsalternativ 3 på den femgradigaskalan. Vilket står för 31,4 procent (39 

respondenter) vid faktor hälsa samt 35,4 procent (44 respondenter) vid faktor miljö. 

Dock besvarade merparten av resterande respondenter lägre än 3, alltså de har svarat 1 

alternativt 2 vid miljö faktorn. Visst kan konsumenterna välja kött efter faktorn hälsa, 

konstaterar Svärd. Han menar dock att det inte är speciellt vanligt och i sådana 

situationer är det istället frågan om vilken sorts kött konsumenten köper. 

Konsumenterna fortsätter att köpa kött lika frekvent men ersätter istället köttet till ett 

magrare kött. Margulies motsäger Svärds åsikt då hon menar att det finns en större 

medvetenhet hos konsumenterna idag gällande köttets påverkan på hälsan. Margulies 

säger att ICA kan se en tendens till minskad försäljning av rött kött. Gällande 
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miljöaspekten menar hon att konsumenterna säger att det vill värna om miljön och 

bland annat handla ekologiskt, dock visar försäljningssiffrorna ett skilt resultat.  

 

Hälsosamma alternativ är avgörande när jag köper kött 

Hälsa 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 12 26 39 31 16 

Procent 9,6% 20,9% 31,4% 25,0% 12,9% 

Figur 14. Fördelning av respondenterna vid faktorn hälsa 

 

Miljöaspekter är avgörande när jag köper kött 

Miljö 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 19 29 44 22 10 

Procent 15,3% 23,3% 35,4% 17,7% 8,0% 

Figur 15. Fördelning av respondenterna vid faktorn miljö 

4.1.11 Smak 

Scheibehenne et al. (2007) nämner att en av de faktorer som är övervägande vid val av 

livsmedel är smak. Även Lempert (2002) påpekar smak som en viktig faktor, då 

författaren menar att den influerar konsumenten i allra högsta grad vid val av livsmedel. 

Att smak är viktigt vid val av livsmedel tyder även uppsatsens enkät på. Resultatet av 

enkäten visar att 48 av 124 respondenter anser att smaken är viktig, då de instämmer 

helt i påståendet att smak är avgörande när jag köper kött. Endast tre respondenter 

menar att smaken är mindre viktig då de har valt att ej instämma på påståendet gällande 

smak. Svärd berättar att de nyligen påbörjat en process där de beskriver köttets smak på 

produktens förpackning. Ett exempel på en sådan beskrivning förklarar Svärd är att 

produkten har en kraftig köttsmak. Han fortsätter att berätta att det är under utveckling 

och därmed har endast en produkt i sortimentet denna typ av beskrivning av smak. 

Även Margulies förklarar smak som en viktig faktor för konsumenten och berättar att 

även dem arbetar med sensoriska beskrivningar för att underlätta för konsumenten vid 

köp av kött.  
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Smak är avgörande när jag köper kött 

Smak 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 3 7 27 39 48 

Procent 2,4% 5,6% 21,7% 31,4% 38,7% 

Figur 16. Fördelning av respondenterna vid faktorn smak 

 

4.1.12 Hypotes 2 – Frekvens och Smak  

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar köttets smak högre jämfört med 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Belton och Belton (2003) betonar att individuella livsmedelspreferenser spelar en 

väsentlig roll i valet av livsmedel. Lempert (2002) framhåller att om produkten inte 

smakar bra enligt konsumenten kommer de heller inte att köpa den. T-testet av faktorn 

smak påvisar att konsumenter som köper kött mer frekvent (grupp 1) värderar smak 

högre än konsumenter som köper mer sällan (grupp 2). Grupp 1 har ett medelvärde på 

4,14 respektive 3,70 för grupp 2. Detta resultat ger en signifikans på 0,045 (se bilaga 3), 

vilket innebär att hypotes två accepteras. Det tyder på att slumpen inte har påverkat 

resultatet och därmed stödjer den teoretiska referensramens avsnitt gällande smak.  

 

I korstabellen nedan presenteras gruppernas uppdelning av svar.  

Smak 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 0 3 15 31 32 81 

Grupp 2 3 4 12 8 16 43 

Total 3 7 27 39 48 124 

Figur 17. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn smak. 
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4.1.13  Kulturell bakgrund 

Bareham (1995) beskriver att vad vi konsumerar, var vi konsumerar samt hur vi väljer 

att konsumera är nära kopplat till konsumentens kulturella bakgrund. Författaren 

klargör även att religion är något som kan påverka konsumentens köpbeteende. De 

kulturella värdena, menar Michman (1991), har stort inflytande på konsumenternas 

attityder. Då Fishbein och Ajzen (1975) förklarar attityder som en latent eller 

underliggande faktor som påverkar konsumenten. Enkäten visar att majoriteten (72,5 

procent) inte påverkas av deras kulturella bakgrund i deras val av kött. 90 av 124 

respondenter instämmer ej på påståendet att min kulturella bakgrund är avgörande när 

jag köper kött. Endast en respondent instämmer helt gällande att dess kulturella 

bakgrund är avgörande när de köper kött.  

 

Min kulturella bakgrund är avgörande när jag köper kött 

Kultur 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 90 16 13 4 1 

Procent 72,5% 12,9% 10,4% 3,2% 0.8% 

Figur 18. Fördelning av respondenterna vid faktorn kulturell bakgrund 

 

Det som framkommer är att smak, kvalitet, pris och ursprung är betydelsefullt för 

konsumenterna när de köper kött. Det framgår framförallt att smak är den faktorn som 

är av stor betydelse för konsumenten, men att faktorer som kultur, miljö samt hälsa 

spelar en mindre roll vid köp av kött. Vad vi kan konstatera är att konsumenterna 

värdesätter att köttet har en god smak, har bra kvalitet, är prisvärt samt köttets 

ursprungsland. 

 

4.2 Varumärkets roll 

Hur respondenterna i enkäten svarade gällande varumärke samt hur de påverkar dem i 

deras val av kött, presenteras i nedanstående diagram. Där kan det avläsas att 

varumärken inte har en avgörande roll i respondenternas val av kött. Det värdet som 

överstiger medelvärdet 3 är påståendet; köttets varumärke skapar tillit för mig som 

kund. Övrig påstående har ett medelvärde strax under medel på den femgradiga skalan. 
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Figur 19. Medelvärden varumärkets faktorer 

 

• Påstående 1: Köttets varumärke är avgörande när jag köper kött. 

• Påstående 2: Jag köper oftast kött från samma varumärke. 

• Påstående 3: Jag köper oftast kött från butikens eget varumärke.  

• Påstående 4: Köttets varumärke skapar tillit för mig som kund. 

• Påstående 5: Jag handlar alltid kött i samma livsmedelsbutik/livsmedelskedja. 

 

4.2.1 Påstående 1 – varumärkets avgörande 

Olins (2000) påtalar att varumärken idag är viktigare än någonsin, då konsumenterna 

inte väljer produkter utifrån rationella faktorer. Ett varumärke hjälper konsumenterna att 

skilja produkter från olika konkurrenter, menar författaren. Melin (1999) förklarar att ett 

varumärke är en informationskälla för konsumenterna. Resultatet av enkäten visar dock 

att varumärken är viktiga för konsumenten, men kanske inte är den mest avgörande 

faktorn vid köp av kött. 45 av 124 respondenter instämmer delvis helt på påståendet 

gällande att varumärket är avgörande när jag köper kött. Dock är det endast 8 

respondenter som instämmer helt. Enligt Svärd ger varumärket ett mervärde till köttet. 

Han berättar att de en gång testat att endast benämna lövbiff som lövbiff, utan ett 

varumärke på förpackningen. Det gick inte så bra, skrattar han till svar. Margulies 

hävdar dock att generiska produkter, som kött, är varumärkeslösa, då hon menar att 

varumärket inte påverkar konsumenten när de köper kött, vilket delvis stödjer enkätens 

resultat. 
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Köttets varumärke är avgörande när jag köper kött 

Påstående 1 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 22 20 29 45 8 

Procent 17,7% 16,1% 23,3% 36,2% 6,4% 

Figur 20. Fördelning av respondenterna vid köttets varumärke är avgörande när jag 

köper kött. 

 

4.2.2 Påstående 2 – köp från samma varumärke 

Melin (1999) beskriver ett varumärke som en katalysator för konsumenten. Författaren 

förtydligar att varumärken filtrerar alternativ på marknaden, vilket leder till att de 

underlättar för konsumenten i beslutsprocessen. Ett varumärke, belyser Olins (2000), 

erbjuder ett långsiktigt samt konsekvent handlande som bidrar till att kunderna känner 

stabilitet och trygghet. Yannopoulos (2008) aktualiserar att konsumenterna oftast 

uppskattar och väljer varumärken som de redan känner igen. Att konsumenter oftast 

väljer ett varumärke som de redan är bekanta med tyder även uppsatsens enkät på. 

Enkäten påvisar att det är vanligt att respondenterna köper kött av samma varumärke, 

men att det endast är 12 stycken respondenter som alltid är lojala. Dessa respondenter 

kan ses som en del i gruppen hållbar lojalitet, som Godson (2009) förklarar. Den större 

andelen av respondenterna, 33,8% procent, har valt att delvis helt instämma på 

påståendet gällande att de oftast köper kött från samma varumärke, alltså de valde 

svarsalternativ fyra på den femgradigaskalan. 

 

Jag köper oftast kött från samma varumärke 

Påstående 2 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 19 26 25 42 12 

Procent 15,3% 20,9% 20,1% 33,8% 9,6% 

Figur 21. Fördelning av respondenterna vid jag köper oftast kött från samma 

varumärke. 
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4.2.3 Påstående 3 - EMV 

EMVs historiska positionering som lägre prissatta alternativ, påtalar Horvat (2011), 

fortfarande gör att konsumenterna uppfattar egna märkesvaror som lägre kvalitet. 

Gällande påståendet; jag köper oftast kött från butikens eget varumärke visar resultatet 

av enkäten spridda svar. Det svarsalternativ som utmärker sig mest är att det endast är 

nio stycken respondenter som anser att de kontinuerligt köper kött från butikens EMV. 

Övriga svarsalternativ befinner sig i intervallet mellan 23 till 33 antal, vilket kan ses 

som en indikator på respondenternas skilda åsikter gällande butikens eget varumärke. 

Påstående 3 medelvärde beräknades till 2,55 vilket kan tyda på att flertalet respondenter 

har en tämligen negativ inställning till EMV. 

 

Jag köper oftast kött från butikens eget varumärke 

Påstående 3 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 29 33 23 30 9 

Procent 23,3% 26,6% 18,5% 24,1% 7,2% 

Figur 22. Fördelning av respondenterna vid jag köper oftast kött från butikens eget 

varumärke. 

 

4.2.4 Hypotes 6 – Frekvens och Egna märkesvaror  

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar EMV lägre än konsumenter som 

köper kött mer sällan. 

 

Genom att erbjuda produkter med likvärdig kvalitet till ett lägre pris menar Goldsmith 

et al. (2010) att EMV effektiviserar konsumenternas beslutsfattande. Vidare påtalas av 

författarna att de så kallade EMV konsumenterna, alltså de konsumenter som mestadels 

köper EMV produkter värderar allmänt varumärken lägre samt är mindre intresserade 

eller mindre känsliga för skillnader mellan olika varumärken. Medelvärdena i vår enkät 

beräknades genom ett T-test till 2,44 för grupp 1 respektive 3,05 för grupp 2. 

Medelvärdena för faktorn EMV visar att respondenterna i grupp 2 värderar EMV högre 

jämfört med respondenterna i grupp 1. Detta resulterar i en signifikans mellan 

grupperna på 0,018 och att hypotes sex accepteras (se bilaga 3). Resultatet klargör 
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därmed att de som köper kött mer sällan värderar EMV högre, till skillnad från de som 

köper kött mer frekvent.  

 

I korstabellen nedan kan de skilda gruppernas svar i enkäten avläsas.  

EMV 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 19 28 17 13 4 81 

Grupp 2 10 5 6 17 5 43 

Total 29 33 23 30 9 124 

Figur 23. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn EMV. 

 

Vad som kan konstateras är att det finns skillnader mellan de konsumenter som köper 

kött mer frekvent och de som köper kött mer sällan. Det framgår att de konsumenter 

som köper kött mer frekvent, benämnt grupp 1, värdesätter köttets smak samt kvalitet 

högre tillskillnad mot de som köper kött mer sällan. Däremot värderar de konsumenter 

som köper kött mer sällan EMV högre.  

 

4.2.5 Påstående 4 – varumärke och tillit 

Det kunderna förälskar sig i och skapar lojalitet till, förklarar Wheeler (2006), är 

varumärket, eftersom det framkallar förtroende för dem. Melin (1999) poängterar att ett 

varumärke agerar som en riskreducerare samt skapar trygghet för konsumenten vid köp. 

Det empiriska materialet, i denna fråga, stödjer inte fullständigt teorin då flest antal 

respondenter har valt svarsalternativ tre på den femgradiga skalan i enkäten. 

Medelvärdet för påståendet; köttets varumärke skapar tillit för mig som kund, är även en 

indikator på respondenterna spridda åsikter då dess värde är 3,14. Det är endast 16 av 

124 respondenter som instämmer helt att varumärket skapar en trygghet för kunden. 

Resultatet pekar då ändå något mot att de kan känna tillit till det varumärke de väljer, då 

större andelen av respondenterna finns mellan svarsalternativ tre, fyra och fem. 

Margulies motsäger enkätens resultat, då hon menar att lojaliteten är låg, eftersom 

produkterna, enligt henne, är varumärkeslösa. 

   

Aaker och McLoughlin (2010) beskriver ett varumärke som en tillgång för företaget 

utifrån fyra olika uppsättningar och en av dem är varumärkeskännedom, där brand 
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recognition samt brand recall ingår. När det gäller kundernas förtroende för varumärket 

återkommer Svärd till berättelsen då de valde att endast benämna lövbiff som lövbiff 

utan ett varumärke på förpackningen. Han menar att kunderna behöver något som de 

kan relatera till. Något som de tidigare har testat och vet vad de fått för slags produkt. 

 

“Jag har en slaktare i byn, där jag köper mitt kött. Jag väljer att göra det för att köttet 

är bra, jag litar på honom och jag vill gynna en närbutik.” (Kvinna 68 år, handlar kött 

1-2 gånger i veckan) 

 

Köttets varumärke skapar tillit för mig som kund 

Påstående 4 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 14 15 40 34 21 

Procent 11,2% 12,0% 32,2% 27,4% 16,9% 

Figur 24. Fördelning av respondenterna vid köttets varumärke skapar tillit för mig som 

kund. 

 

4.2.6 Hypotes 5 – Frekvens och Lojalitet 

 

Konsumenter som köper kött mer frekvent är mer lojala till ett specifikt varumärke än 

de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Yannopoulos (2008) definierar lojalitet som upprepade köp där konsumenten har en 

positiv inställning till produkten eller varumärket. Godson (2009) benämner gruppen 

hållbar lojalitet som ett varumärkes mest lojala kunder. Dessa konsumenter, tydliggör 

författaren, är de som både handlar frekvent samt har en positiv attityd till varumärket. 

Beteendebaserad lojalitet påtalar Kumar (2008) är när konsumenten tenderar att göra 

återkommande köp av ett och samma varumärke. Medelvärdet för mer frekventa 

köttkonsumenter, grupp 1, är 3,21, medan konsumenter som köper kött mer sällan, 

grupp 2, har ett medelvärde på 3,37. Skillnaden i medelvärdena är knappa mellan de två 

grupperna och T-testet ger ett icke-signifikant resultat (p=0,481). Därmed bör hypotesen 

förkastas. 
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I nedanstående korstabell visas de olika gruppernas spridning i svar gällande enkäten 

Tillit 1 2 3 4 5 Total 

Grupp 1 10 10 26 23 12 81 

Grupp 2 4 5 14 11 9 43 

Total 14 15 40 34 21 124 

Figur 25. Fördelning mellan grupp 1 och grupp 2 vid faktorn tillit. 

 

4.2.7 Påstående 5 – Livsmedelsbutik  

Kumar (2008) förklarar att beteendebaserad lojalitet är när kunden visar villighet att 

göra återkommande köp i samma butik. Godson (2009) tydliggör att lojala kunder är 

dem som har en positiv inställning till varumärke samt att de handlar frekvent. 

Resultatet av studien visar att respondenternas lojalitet till en specifik butik varierar. 

Majoriteten av respondenterna, 30,6%, har valt instämmer ej på påståendet; jag köper 

alltid kött i samma livsmedelsbutik/livsmedelskedja. Vilket tolkas att konsumenterna 

inte prioriterar någon specifik butik vid köp av kött. 19 av 124 respondenter är lojala 

kunder som instämmer helt på påståendet. Dessa respondenter kan vara de kunder som 

Wilson et al. (2008) förklarar som platinumkunder. Att kunder väljer att handla på ICA, 

menar Margulies inte bara beror på köttdisken. Hon poängterar att ICA är ett starkt 

varumärke som levererar bra produkter inom alla produktkategorier, vilket är ligger till 

grund för butikernas lojala kunder.   

 

"Det absolut viktigaste för mig är råvaran. Köttet ska vara styckat i butik. Citygross är 

de butiker, som är bäst på kött i mitt tycke. Vakuumförpackat köper jag aldrig." (Kvinna 

50 år, köper kött 1-2 gånger per veckan) 

 

Jag handlar alltid kött i samma livsmedelsbutik/livsmedelskedja 

Påstående 5 1 (Instämmer ej) 2 3 4 5 (Instämmer helt) 

Antal 38 15 21 31 19 

Procent 30,6% 12,0% 16,9% 25,0% 15,3% 
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Figur 26. Fördelning av respondenterna vid jag handlar alltid kött i samma 

livsmedelsbutik/livsmedelskedja.  

 

Det som kan noteras är att varumärket vid köp av kött inte har någon avgörande roll, då 

samtliga medelvärden för dessa påståenden blev låga. Det kan ändå konstateras att det 

är vanligt att konsumenter köper samma varumärke, men att det är få som är fullständigt 

lojala. Konsumenterna kan ändå känna tillit för det varumärke det beslutar att köpa. 

Vidare kan vi också konstatera att när det gäller EMV har konsumenterna skilda åsikter. 
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5. Slutdiskussion 
Det som framkommit ur vårt analyskapitel har lett fram till denna slutdiskussion. I det 

här avslutande kapitlet kommer vi att besvara vår forskningsfråga utifrån teori och 

empiri som samlats in under uppsatsens arbetsgång. Genom att uppfylla uppsatsens 

syfte har vi haft möjlighet att besvara studiens forskningsfråga.  

 

5.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfråga samt syfte 

Kött har under den senaste tiden varit mycket omdiskuterat ämne och blivit 

uppmärksammat i media. I och med att konsumtionen av kött ökar i världen fann vi det 

intressant att studera vad konsumenterna värdesätter vid köp av kött. Följande 

forskningsfråga formulerades: 

 

• Vad präglar konsumenter vid köp av kött? 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett konsumentperspektiv: 

• Analysera vilka faktorer som är av betydelse vid köp av kött. 

• Tydliggöra varumärkets roll i köpprocessen av kött. 

• Klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt konsumenternas krav på 

produkten. 

 

Vi kommer inledningsvis beskriva vilka tendenser som visat sig efter analysarbetet för 

att kunna besvara forskningsfrågan samt syftet. Därefter besvaras forskningsfrågan som 

avslutningsvis mynnar ut i avslutande tankar samt reflektioner. Vi vill dock poängtera 

att tanken med detta avsnitt inte är att generalisera, då uppsatsen är baserad på ett 

självurval/frivillighetsurval. Vi vill snarare lyfta fram de mest framträdande aspekter 

som framkommit i uppsatsen. 

 

5.2 Faktorer och dess betydelse vid köp av kött 

I uppsatsprocessen har vi fått en bild av vad konsumenter, som befinner sig på 

Internetbaserade matmötesplatser, värdesätter vid köp av kött. Det finns de faktorer i 

uppsatsen som har en mer framträdande betydelse medan ett par faktorer fått en mindre 

betydande roll, vilket presenteras i de två nedanstående avsnitten. 
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5.2.1 Betydande faktorer 

Resultatet av studien visar att det är fyra faktorer, oavsett redovisningsmetod, som är 

mer utmärkande vid köp av kött. Dessa faktorer är smak, kvalitet, ursprung och pris. 

Smak är den faktorn, i vår studie, som framstod mest betydelsefull för konsumenterna 

vid köp av kött. Den resulterade i ett medelvärde på 3,83 och hela 38,7 procent valde 

instämmer helt på den femgradiga skalan. Det här innebär att om konsumenten inte 

anser att köttet smakar bra kommer de avstå från att förvärva denna typ av produkt. 

Smak är svårt för köttbranschen att beskriva samt kommunicera till konsumenterna. Det 

här kan leda till att om konsumenterna inte vet vad köttet smakar när de gör sina 

köpbeslut, kan de i mindre utsträckning våga testa nya köttprodukter. Då 

konsumenterna värdesätter köttets smak högt blir det väsentligt för köttbranschen att 

kommunicera smak och tillhörande information gällande smak, till exempel genom 

tillagningsanvisningar, olika recept och passande kryddning. 

 
Vidare visar studien att kvalitet är av betydelse för konsumenten när de köper kött. 

Detta styrker Bernués et al. (2002) teori, där författarna hävdar att konsumenterna idag 

ställer högre krav på produktkvaliteten. Vi anser att företagen är medvetna om att 

köttets kvalité är viktig för konsumenten. Majoriteten av produkterna idag är märkta 

med styckdelar, som Bernués et al. (2002) menar är en indikator för kvalitet ur 

konsumentens synvinkel. Dock ser vi att det är svårare för företagen att förmedla 

ätkvaliteten som Verbeke et al. (2009) benämner som väsentligt. Att smaken, mörheten 

samt saftigheten skiljer sig från djur till djur gör det därför svårt att förmedla en korrekt 

beskrivning till konsumenterna.  

 
Vi upplever de konsumenter som befinner sig på matmötesplatser, som matentusiaster, 

därmed kan det förklara varför faktorerna smak samt kvalitet visat sig betydelsefullt i 

vår studie. Som Svärd påpekade är de konsumenter som köper kött mer frekvent mer 

kunniga i matlagning och värderar därmed kvalitén på ett annat sätt. Att både smak och 

kvalitet är av betydelse för respondenterna när det köper kött ser vi inte som någon 

slump. Vi menar att dessa faktorer går hand i hand. En köttbit med god smak 

besitter även egenskaper som hög kvalitet, då den exempelvis är mör och saftig.  

 
Respondenterna visar sig även präglas av faktorer som ursprung samt pris. Det innebär 

att det är av betydelse för konsumenterna vid köp av kött att veta vart köttet 
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ursprungligen kommer ifrån. Ursprungslandet har betydelse i konsumentens 

beslutsprocess samt bör finnas benämnt på etiketten. Ursprung kan ses som en indikator 

på köttets kvalitet, vilket kan förklara att faktorerna kvalitet, smak samt ursprung 

innehar höga medelvärden i studien. Pris är dock den faktorn, bland våra fyra betydande 

faktorer, som fick lägst medelvärde 3,26. Vilket kan tyda på att den inte är fullt så 

betydelsefull. För konsumenter är pris inflytelserikt, men behöver inte vara den 

avgörande faktorn. Detta kan vi koppla till konsumentens livssituation, då pris på 

produkten är av betydelse med anledning till den livssituation konsumenten befinner sig 

i. Vi ser en tendens att konsumenternas inkomst är kopplat till deras attityder gentemot 

pris på köttet. 

 

För att sammanfatta kan vi konstatera att betydande faktorer, för konsumenter som 

befinner sig på matmötesplatser, vid köp av kött är således: 

• Smak 

• Kvalitet 

• Ursprung 

• Pris 

5.2.2 Mindre betydande faktorer 

Vidare i studien framkom de faktorer som har en mindre betydande roll vid köp av kött. 

Dessa faktorer är bekvämlighetsaspekten, förpackningen, köttets hantering, miljö, hälsa 

samt konsumentens kulturella bakgrund. Enligt Sobal et al. (2006) påverkar 

bekvämlighetsfaktorer konsumenterna vid köp av kött. Därför motsäger resultatet i 

studien teorin. Även Svärd påtalar bekvämlighetsfaktorers inflytande på konsumenterna 

när de köper kött, då han menar att konsumenterna resonerar fram sitt val av produkt 

efter middagslösningar. Det skilda resultatet gentemot teorin i studien skulle möjligtvis 

bero på att bekvämlighet kan ses som en underliggande faktor som konsumenterna inte 

själva reflekterar över. Vi upplever samtidigt att de konsumenter som valt att svara på 

enkäten ser matlagning som ett intresse som de prioriterar i vardagen, därför påverkas 

de inte av bekvämighetsfaktorer i samma utsträckning jämfört med konsumenterna som 

inte delar deras intresse.  

 
I den teoretiska referensramen framhålls förpackningen som en av de viktigaste 

faktorerna som influerar konsumenterna vid köp av kött. Dock visar inte resultatet i 

studien på samma betydelse. Det kan bero på att kött är ett kostsamt livsmedel, där 
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faktorer som smak samt kvalitet är av större värde. Förpackningen kan också ses som en 

självklarhet hos konsumenterna när de köper kött, vilket innebär att det inte är något 

som de reflekterar över i samma utsträckning som andra faktorer. Svärd medger att 

konsumenten vrider och vänder på förpackningen i köttdisken. Det här är något som kan 

resultera i att kunder avstår köp om förpackningen är förstörd. Utifrån resultatet samt 

Svärds åsikter kan vi konstatera att konsumenten inte är medveten om hur mycket 

förpackningen påverkar dem när de köper kött.  

 
Studien visar att konsumenterna är osäkra på om faktorn hantering är betydande eller 

mindre betydande vid köp av kött. Av de faktorer som ingår i gruppen mindre 

betydande faktorer är hantering den med högst medelvärde i studien. Det visar att en 

stor del av respondenterna värnar om djuren och dess hantering, men att faktorn inte har 

någon framträdande roll i konsumentens köttkonsumtion. Att djurens hantering har 

förhållandevis hög betydelse tror vi beror på att det går hand i hand med köttets 

ursprung. Varje land har sin djurskyddslag, där Sverige har en av de strängaste lagarna i 

världen. Därför väljer många konsumenter uteslutande att köpa svenskt kött, då de vet 

att djuren behandlas väl.  

 
Gällande hälsoaspekten skiljer sig även här studiens resultat från den teoretiska 

referensramen. Vi upplever att konsumenterna besitter kunskap om att det inte är bra för 

hälsan att konsumera för stora mängder rött kött, men att de inte är beredda att minska 

sin konsumtion på grund av detta. Konsumenterna väljer snarare ett av de 

hälsosammare alternativen i kötthyllan gentemot att utesluta det helt.  Beträffande 

miljön anser vi inte konsumenten ha tillräckligt med kunskap rådande vilken påverkan 

en ökat köttkonsumtion har på miljön. Konsumenterna visar ideligen en vilja att köpa 

produkter som värnar om miljön, men det finns ett gap mellan viljan och det faktiska 

agerandet. Därför ser vi att respondenterna i studien har varit uppriktigt när de 

besvarade enkäten, då resultatet visar att det är en faktor av mindre betydelse. Det finns 

en koppling mellan miljöaspekten samt pris, då majoriteten av miljömärkta produkter 

säljs till ett högre pris som konsumenterna inte är villiga att betala eftersom pris visats 

sig vara en faktor som de värderar högre när de köper kött.   

 

Kultur är den faktor som har fått det mest avvikande svaret i studien. Det kan bero på att 

det uppstått ett missförstånd när respondenterna svarade på enkäten. En stor del av 

respondenterna kan ha tolkat kulturell bakgrund som enbart religion. I denna studie 
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ämnar det även hur respondenternas uppväxt samt omgivning har präglat dem som 

konsumenter. Den kulturella bakgrunden kan ses som en latent faktor vilket inte 

konsumenterna reflekterar över att de påverkas av i samma utsträckning som till 

exempel pris. 

 

För att sammanfatta kan vi konstatera att mindre betydande faktorer vid köp av kött är 

således: 

• Bekvämlighet 

• Förpackning 

• Hantering 

• Hälsoaspekt 

• Miljöaspekt 

• Kultur 

5.3 Varumärkets roll 

Från vår teoretisk och empiriska analys kan vi tydliggöra varumärkets roll i 

köpprocessen av kött. Analysen klargör att varumärken är tämligen viktiga vid köp av 

kött, men behöver inte vara den mest avgörande faktorn för konsumenterna. För enstaka 

konsumenter kan dock varumärket vara avgörande, men när vi ser till det totala urvalets 

medelvärde för påståendet: varumärket är avgörande när jag köper kött, summeras det 

till 2,86 vilket tyder på att det inte har någon speciell inverkan i köpprocessen. Svärd 

och Margulies hade delade åsikter om vad ett varumärke betyder för konsumenten när 

de köper kött, vilket kan återspegla det resultat som enkäten visade gällande påståendet: 

jag köper oftast kött från samma varumärke. Flera konsumenter väljer att handla kött 

från samma varumärke, men få är fullständigt lojala. Troligen är konsumenterna redan 

bekanta med ett par varumärken som de varierar mellan i köttdisken. Det här leder till 

att konsumenterna inte är konsekvent och väljer ett och samma varumärke varje gång, 

utan varierar mellan ett par märken, kanske utan vetskap om att dem gör det. Beroende 

på konsument, reflekterar de antagligen inte över det specifika varumärket utan snarare 

över ett antal.  

 

De varumärken som i dagsläget finns i köttdisken finner respondenterna någorlunda 

tillit till. Resultatet pekar på att konsumenter som befinner sig på matmötesplatser 

känner tillit till det varumärket de väljer att köpa. Tillit och förtroende anser vi är en 

viktig faktor för köttbranschen att vårda, särskilt efter den senaste tidens 
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uppmärksammande skandaler. Melin förklarar hur varumärket agerar som 

riskreducerare för konsumenten och har som uppgift att skapa trygghet vid köp. Vi ser 

därför att företagen inom köttbranschen kan arbete med att kommunicera ut sina 

varumärken till konsumenten för att underlätta för dem i deras val av produkt.  

 

Det som betonas i studien är att flertalet konsumenterna väljer att skifta mellan 

livsmedelsbutiker/livsmedelskedjor när det köper kött. Det är av mindre betydelse för 

konsumenterna att köpa kött i samma livsmedelsbutik eller från butikens eget 

varumärke (EMV). Att variera livsmedelsbutik anser vi kan vara ett tecken på att 

bekvämlighetsfaktorn ändå spelar in hos våra respondenter, som nämns i avsnitt 

5.2.2.  När bekvämlighetsfaktorn ses i form av tillgänglighet till livsmedelsbutiker kan 

den i stor utsträckning ha inverkan på var respondenterna väljer att köpa sitt kött. 

Konsumenterna har även skilda åsikter när det gäller EMV, men resultatet lutar mot att 

de inte anser sig köpa EMV särskilt ofta. På detta påstående fick vi ett medelvärde på 

2,55 vid en femgradigskala. Detta resultat kan ligga till grund för att respondenterna 

inte reflekterar över vilka varumärke de väljer att köpa och att Margulies tes om att 

generiska produkter är varumärkeslösa stämmer.  

 

5.4 Sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas krav på produkten 

Sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas krav på produkten har visat tre faktorer, 

där skillnaden mellan de konsumenter som köper kött mer frekvent och de som köper 

kött mer sällan skiljer sig åt. Från den teoretiska och empiriska analysen kan vi därmed 

klargöra dessa samband. 

5.4.1 Signifikant skillnad 

Skillnader i medelvärden mellan grupp 1, köper kött mer frekvent samt grupp 2, köper 

kött mer sällan, har resulterat i tre signifikanta resultat. Därför har vi valt att acceptera 

hypotes 2, hypotes 4 och hypotes 6. 

 

Hypotes 2: Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar köttets smak högre 

jämfört med konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Ovanstående hypotes fick ett signifikant resultat, vilket bekräftar att de konsumenter 

som köper kött mer frekvent värderar köttets smak högre jämfört med de som köper kött 

mer sällan. Här ser vi att de konsumenter som köper kött mer frekvent, sannolikt även 
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är de som har ett större intresse för mat. När konsumenter har ett intresse samt visar på 

nyfikenhet inom ett visst ämne har de en förmåga att våga testa nya saker inom ämnet. 

Vi anser att de frekventa konsumenterna i denna studie är de som vågar prova nya 

smaker. Därmed har de även en större kunskap för smaker och en förmåga att känna 

avvikelser i smaker. Med denna anledning värderar de som köper kött mer frekvent 

köttets smak högre. 

 

Hypotes 4: Konsumenter som köper kött mer frekvent värdesätter köttets kvalitet i högre 

grad än konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Vidare accepterades även hypotes 4, vilket bekräftar att de som köper kött mer frekvent 

värdesätter köttets kvalitet högre än de konsumenter som köper kött mer sällan. Även i 

den här hypotesen ser vi ett mönster att de som köper kött mer frekvent har ett större 

intresse för matrelaterade frågor. Därmed har dessa konsumenter även en större kunskap 

samt förståelse för köttets olika styckdelar, muskelsättning, samt bättre kunskap 

gällande djurets betydelse. Denna kunskap ger konsumenten en möjlighet till att 

värderar köttets kvalitet högre. Vad som tidigare framkommit är att smak samt kvalitet 

går hand i hand. Att dessa faktorer fick signifikant resultat vid T-test samt framträdde 

som betydelsefulla vid köp av kött indikerar på att köttkonsumenter värderar dessa 

faktorer mycket högt. 

 

Hypotes 6: Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar EMV lägre än 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Att den här hypotesen accepteras innebär att de som köper kött mer sällan värderar 

EMV högre än de konsumenter som köper kött mer frekvent. Detta kan tyda på att de 

som köper kött mer sällan handlar mer på rutin och därmed inte varierar varumärken 

eller produkter i samma utsträckning som de som köper kött mer frekvent. Det är även 

något som Svärd påpekade då han berättade att de som köper kött mer sällan oftast 

köper vanligen samma kött artiklar. Dessa konsumenter varierar oftast mellan 4-5 

artiklar, vilket i de flesta fall inkluderar köttfärs och kotletter, vilket kan vara en 

indikator på bristande kunskap bland dessa konsumenter.  

 

EMV var den faktorn i studien där resultatet i korstabellen (se Figur 17) visade ett lägre 
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resultat vid svarsalternativ tre än de övriga svarsalternativen på den femgradiga skalan. 

Vi upplever att konsumenterna har en tanke angående EMV, antigen positiv eller 

negativ. De konsumenter vi uppfattar som negativa till EMV är de frekventa 

köttkonsumenterna, grupp 1, då deras medelvärde beräknades till 2,44. Det kan bero på 

att konsumenterna uppfattar EMVs produkter innehar lägre kvalitet, då de mestadels 

säljs till ett lägre pris.  

 

5.4.2 Ej signifikant skillnad 

Ej signifikant resultat kan bero på slumpen, därför har vi valt att förkasta hypotes 1, 

hypotes 3 och hypotes 5. Vi kommer därmed inte att diskutera dessa hypoteser något 

närmare, utan endast benämna dem ytligt. 

 

Hypotes 1: Konsumenter som köper kött mer frekvent värderar pris högre än 

konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Denna hypotes förkastades vilket kan innebära att resultatet beror på slumpen eller att 

de som är matentusiaster kan tänkta sig att betala mer för att erhålla en bra köttbit. Detta 

är troligen kopplat till hypotestest för faktorerna kvalitet och smak. Då dessa två 

faktorer är mer betydelsefullt för grupp 1, mer frekventa köttkonsumenter, än priset. 

 

Hypotes 3: Konsumenter som köper kött mer frekvent påverkas i högre grad av 

produktens sensoriska attraktion än de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Hypotesen syftade till att klargöra om konsumenterna som konsumerar kött mer 

frekvent påverkas av produktens sensoriska attraktion i högre grad. Det kunde inte 

statistiskt säkerställas att det föreligger skillnader mellan grupperna och därmed 

förkastades hypotesen. Konsumenterna i grupp 1, mer frekventa köttkonsumenter, sa sig 

inte påverkas i någon större utsträckning av köttets förpackning.  

 

Hypotes 5: Konsumenter som köper kött mer frekvent är mer lojala till ett specifikt 

varumärke än de konsumenter som köper kött mer sällan. 

 

Hypotes 5 accepterades inte, därmed antar vi att resultatet beror på slumpen. T-testet 

påvisade att det inte kunde säkerställas att frekventa köttkonsumenter var mer lojala till 
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ett specifikt varumärke än de som köper kött mer sällan. Vi ser att tillgängligheten till 

butik i en specifik situation har en större inverkan, än behovet av att köpa kött av 

samma varumärke.  

 

5.5 Bevara forskningsfråga – Vad präglar konsumenter vid köp av kött?  

Det som präglar konsumenter vid köp av kött är faktorerna smak, kvalitet, pris och 

ursprung. Vi ser att de betydande faktorerna har kvalitet som en gemensam nämnare. 

Vad som är god kvalitet kan skilja sig från konsument till konsument. För somliga 

konsumenter innebär god kvalitet fina styckbitar av köttet, att det är saftig eller mört. 

Andra definierar köttets smak som god kvalitet. Ursprungslandet kan även det ses som 

en indikator på kvalitet, då konsumenterna tenderar värderar det egna landets produkter 

högre. Samtidigt som ett ytterligare tecken på god kvalitet kan vara pris, då flertalet av 

konsumenter åsyftar att ett högre pris på en produkt innebär en bättre kvalitet. 

Sammanfattningsvis ser vi att konsumenter tenderar att köpa kött efter vad som är god 

kvalitet för dem.   

5.6 Avslutande tankar och reflektioner 

I slutdiskussionen har vi presenterat vad som präglar konsumenter vid köp av kött. Vi 

har diskuterat olika faktorers betydelse, varumärkets roll samt samband mellan 

köpfrekvens och kundernas krav på produkten. Sammantaget anser vi att denna 

presentation visar på att uppsatsens syfte har uppfyllts.  

 

Ett utmärkande resultat som vi vill lyfta fram är hur avsevärt lite respondenterna 

påverkas av varumärket när de köper kött. Med tanke på den senaste tidens 

uppmärksammade skandaler inom köttbranschen fann vi denna aspekt intressant, då vi 

förmodade att respondenterna skulle värdera varumärken högre, samt vara mer lojala till 

ett varumärke och butik. Utifrån enkätens resultat får vi en känsla av att respondenterna 

inte tidigare reflekterat över vad som påverkar dem när de köper kött. Vi upplever 

samtidigt att respondenterna inte överväger vilka konsekvenser deras köp har. Därmed 

ser vi det som intressant till vidare forskning att undersöka konsumenternas kunskap 

gällande kött. 
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Bilaga	  1	  
 

Frågor om kött 

 

Denna enkät är underlag till en kandidatuppsats, där syftet är att studera 

konsumentbeteenden inom köttbranschen, samt undersöka vad kunder värderar i en 

köpprocess. I studien behandlas frågor om rött kött från nötdjur, gris och lamm. Ej 

charkuteri, fågel eller halvfabrikat. 

 

¨ Man 

¨ Kvinna 

 

Ålder: 

…………………………………….. 

 

Hushållets storlek: 

……………………………………. 

 

Hur ofta köper du kött? 

I denna enkät behandlas rött kött från nötdjur, gris samt lamm. 

 

¨ 1-2 gånger i veckan 

¨ 1-3 gånger i månaden 

¨ 3-6 gånger per år 

¨ 1-2 gånger per år 

¨ Aldrig 

¨ Vet ej 

 

Ta ställning till följande påståenden gällande konsumtion: 

Pris är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Ursprung är avgörande när jag köper kött 
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Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Kvalitet på köttet är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Förpackningens utseende är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Bekvämlighetsfaktorer är avgörande när jag köper kött 

Exempel på bekvämlighetsfaktorer kan vara närhet till butik, placering i butik samt tid 

för tillagning. 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Hälsosamma alternativ är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Smak är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Min kulturella bakgrund är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Köttets hantering är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Miljöaspekter är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

 

Ta ställning till följande påståenden gällande varumärken: 

Köttets varumärke är avgörande när jag köper kött 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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Jag köper oftast kött från samma varumärke 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Jag köper oftast kött från butikens eget varumärke 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Köttets varumärke skapar tillit för mig som kund 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Jag handlar alltid kött i samma livsmedelsbutik/livsmedelskedja 

Instämmer ej 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Vart söker du information om kött? 

………………………………………… 

 

Har du kännedom om varumärket Ugglarps eller Smålandskött? 

¨ Ja 

¨ Nej 

¨ Vet ej 

 

 

Övriga kommentarer: 

……………………………………………. 
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Bilaga 2 
 
Frågor till intervju om köttkonsumtion. 

 

• Vad tror ni är viktigt för konsumenterna när de väljer kött? 

− Varför? 

• Hur tror ni kunden resonerar när de väljer kött? 

 

• Ser ni någon skillnad mellan de konsumenter som köper kött ofta och de som 

köper kött sällan? 

 

• Vilken information tror ni är viktigt för konsumenterna på köttets förpackning? 

 

• Vad vill ni förmedla med era produkter? 

  

• Vilken roll tror ni att varumärket har när konsumenterna väljer kött? 

 

• Vilken är er uppfattning om hur konsumenterna ställer sig till egna varumärken i 

köttbranschen? 

 

• Vilken är er populäraste produkt i köttdisken? 

− Vad tror ni det beror på? 

 

• Tror ni att skandaler kan ha påverkat konsumenterna i deras beteenden gentemot 

kött? 
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Bilaga 3 
	  
	  
	   Medelvärde	   Signifikans	  

Pris	   3,26	   0,483	  

Grupp	  1	   3,35	   	  

Grupp	  2	   3,49	   	  

Smak	   3,83	   0,045	  

Grupp	  1	   4,14	   	  

Grupp	  2	   3,70	   	  

Kvalitet	   3,82	   0,044	  

Grupp	  1	   4,11	   	  

Grupp	  2	   3,72	   	  

Förpackning	   2,84	   0,085	  

Grupp	  1	   2,81	   	  

Grupp	  2	   3,23	   	  

Tillit	   3,14	   0,481	  

Grupp	  1	   3,21	   	  

Grupp	  2	   3,37	   	  

EMV	   2,55	   0,018	  

Grupp	  1	   2,44	   	  

Grupp	  2	   3,05	   	  

	  
	  
 
 


