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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Butiker ska hjälpa ögat att se - en studie om hur visuell stimuli påverkar kunders 

köpbeteende 

Författare: Malin Hasselquist och Matilda Johansson 

Handledare: Niklas Åkerman 

Examinator: Leif Rytting 
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Vårterminen 2013. 

Nyckelord: Visuell stimuli, köpbeteende, priskampanjer, butiksmiljö 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att utreda i vilken utsträckning visuell stimuli i form av 

informativ skyltning kan främja kunders köpbeteende angående miljömärkta produkter. 

Studien ämnar även klargöra om priskampanjer har en inverkande effekt på sambandet 

mellan visuell stimuli och köpbeteende i butikslandskapet.  

 

Metod: Undersökningen baseras på en kvantitativ metod och resultatet bygger på 

statistiska analyser. En hypotestestande deduktiv ansats med en experimentell 

undersökningsdesign har tillämpats. Sammanlagt genomfördes 832 observationer på 

ICA Maxi Stormarknad i Kalmar.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att visuell stimuli, i form av informativa 

skyltar, påverkar individers köpbeteende. Priskampanjer däremot, har ett större 

inflytande på köpbeteendet vilket medför att det inte kan statistiskt säkerställas att 

visuell stimuli kan överkomma ekonomisk rationalisering.  
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ABSTRACT 

 

Title: Stores should help the eye to see - a study of how visual stimuli affect customers 

buying behavior 

Authors: Malin Hasselquist and Matilda Johansson 

Supervisor: Niklas Åkerman 

Examiner: Leif Rytting 

Course: Business administration III, marketing, Bachelor thesis, 15 credits. 

Retail- and Service Management, Faculty of business and economics at Linnaeus 

University, Kalmar 

Keywords: Visual stimuli, buying behavior, price campaigns, store environment 

 

Purpose: The purpose of this study is to clarify how visual stimuli affect customers 

buying behavior through informational displays to encourage ethic consumption. The 

study also intends to elucidate if price campaigns has a determinant effect on the 

correlation between visual stimuli and buying behavior in the store environment.  

 

Method: This study has been based on a quantitative research method and the result is 

derived from statistical analysis. A hypothesis testing deductive approach has been 

applied through an experimental study design. 832 observations were conducted at ICA 

Maxi store in Kalmar. 

 

Findings: The results of the study show that visual stimuli, in form of informative 

posters, affect customers buying behavior. However, price campaigns affects customers 

buying behavior at a greater degree and influence on the correlation between the visual 

stimuli of informative posters and the buying behavior. 
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet ämnar skapa insikt i uppsatsens ämne genom en bakomliggande 

diskussion kring miljömärkta produkter, visuell stimuli och köpbeteende. Nedan 

presenteras även den forskningsfråga studien baseras på samt de syften studien ämnar 

uppfylla.  

 

1.1 Bakgrund 

Under år 2011 har den ekologiska försäljningen i livsmedelsbranschen ökat med 11 % 

jämfört med föregående år, dock står den endast för 3,5 % av den totala 

livsmedelsförsäljningen (Lantbrukarnas riksförbund 2012). Socialt och miljömässigt 

hållbar konsumtion bidrar till att minska global miljöpåverkan och växthuseffekten samt 

tar ansvar för att människorna bakom produkterna arbetar under rättvisa 

arbetsförhållanden (Konsumentverket 2010, 2012). För många miljoner konsumenter är 

det en självklarhet att produkter som köps är producerade på ett acceptabelt vis (Larsson 

& Ljungdahl 2008). Europeiska gemenskapernas kommission (2001) framhåller att 

tidigare undersökningar visar att en majoritet av konsumenterna i Europa anser att 

företags sociala ansvarstagande är viktigt vid tillverkning och överväger det vid köp av 

produkter och tjänster.  

 

Konsumenter är generellt villiga att konsumera mer miljövänligt så väl som att betala ett 

högre pris för etiska produkter men det är bara en minoritet som faktiskt gör det 

(Europeiska gemenskapernas kommission 2001; Persson & Hemberg 2010; Thurow & 

Nilsson 2004). Trots att konsumenter antyder att verkligen bry sig om etisk konsumtion 

i undersökningar fortsätter de i gamla beteendemönster vilket leder till en signifikant 

lägre etisk konsumtion i förhållande till individers attityder mot etiska produkter (Auger 

& Devinney 2007; Eckhardt et al. 2010). Det utgör att det därmed kan fastställas ett gap 

mellan uttryckta attityder, intentioner och det faktiska köpbeteendet gällande 

produktval. Solomon et al. (2010) betonar att det kan finnas oeniga känslor som 

påverkar attityder och beteende och att tidigare studier visar att det finns situationer där 

det är konflikt mellan individers attityder och beteende. Eckhardt et al. (2010) påpekar 

att tidigare forskning visar att även den ekonomiska aspekten har en betydande del i 

valet att inte konsumera mer etiskt.  
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Då attityden att konsumera mer miljömärkt redan föreligger i samhället är det 

nödvändigt att miljöargumenten framhävs på ett attraktivt vis för konsumenterna för att 

individers köpbeteende ska kunna förändras (Persson & Hemberg 2010). Samtidigt som 

kunders inställning till miljöfrågor och miljövänliga produkter har ökat, har företags 

agerande i miljöfrågor påverkats av deras miljöattityder (Eckhardt et al. 2010; Persson 

& Hemberg 2010). Företag bör förmedla arbetet med långsiktighet och hållbar 

utveckling och därmed kommunicera sitt budskap med symboler grundade på kraven 

som ställs (Larsson & Ljungdahl 2008). Eckardt et al.’s (2010) forskning visar att den 

etiska konsumtionen bör framhävas i marknadsföring och att starkt känslomässiga 

budskap istället för rationella budskap förmodas besitta större chans att kunna tilltala 

fler att agera mer etiskt, om engagemanget framhålls realistiskt. 

 

Det är här uppsatsen tar sitt fäste, tillsammans med det upptäckta gapet mellan attityder 

och beteende kommer uppsatsen i stort behandla förändringar i individers köpbeteende 

gällande miljömärkta produkter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Solomon et al. (2010) betonar relationen mellan att veta, känna och göra, där det inte 

räcker med att känna till en produkt för att vilja köpa den utan att det även måste vara 

ett känslomässigt intresse för att beteendet ska förändras och följa attityden. Eckhardt et 

al. (2010) hävdar att skillnaden mellan attityder och beteende förklarar varför 

miljömärkta produkter har en sådan liten marknadsdel, men samtidigt måste individer 

påverkas till att förändra sina beteendemönster kring etiska produkter för 

att försäljningen av dem ska öka på marknaden. Fördelarna med ekologiska produkter 

måste tydligt visualiseras för kunderna för att skapa förståelse för varför den märkta 

produkten är att föredra framför den omärkta (Persson & Hemberg 2010). Tillfälliga 

kampanjer med prissänkning har benägenhet att öka försäljningen, då pris klassificeras 

som en produkts starkaste egenskaper (Axelsson & Agndal 2012; Nordfält 2007). Låga 

priser uttrycker sig som attraktiva erbjudanden med ett högt uppmärksamhetsvärde 

(Axelsson & Agndal 2012). Framtida forskning bör fokusera på om påverkan av en 

tilltalande exponering kan överkomma ekonomisk rationalisering, (i.e. att människor 

bara köper det billigaste alternativet) (Eckhardt et al. 2010). Således bör det undersökas 
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genom att implementera en emotionell och realistisk syn på etisk konsumtion och 

samtidigt lyfta fram vikten av det för att jorden ska leva vidare (Persson & Hemberg 

2010).  

 

Människor tenderar till att glömma och på så vis inte komma ihåg att inhandla det som 

var planerat, vilket leder till att det är individers minnesstruktur som gör att det första 

som syns eller är av vana köps (Nordfält 2007). Kotler (1974) påtalar att inköpsplatsen 

för en produkt eller tjänst är det som främst kan utnyttjas för att påverka kunderna. 

Nordfält (2007) understryker att majoriteten av köpbeslut sker i butikslandskapen och 

att det är främst där som företag bör uppmärksamma kunderna för sina produkter. 

Närmare 60 % av det som köps står inte med på någon inköpslista utan “triggas” igång i 

butikslandskapet (Underhill 2010). Problemet är dock att produktvalet sker på bara 

några sekunder i livsmedelsbutiker och ofta utan att undersöka alternativa produkter 

(Nordfält 2007). Förändringar i butiksmiljön genom olika oväntade inslag kan ha en 

vital inverkan på kunders beteende och butiksatmosfären ska därför designas för att 

attrahera kunderna emotionellt (Donovan & Rossiter 1982; Kotler 1974). Butikens 

utformning kan ha större inverkan på köpet än produkten ifråga (Kotler 1974), då det 

måste finnas något som skapar uppmärksamhet för produkterna i butikslandskapet kan 

en välutformad exponering påverka köpbeteendet till en ökad försäljning (Nordfält 

2007).  

 

Butikers atmosfär benämns som ett servicelandskap (Bitner 1992) och präglas av 

bakgrundsvariabler, designvariabler och sociala variabler vilka influerar kunder på olika 

sätt (Nordfält 2007). Tidigare studier har främst fokuserat på bakgrundsvariabler som 

ljud och musik och hur de påverkar kundbeteendet i servicelandskapet vilket medför att 

vidare forskning därmed bör inriktas på andra omgivningsattribut (Mari & Pogessi 

2013). Väl på plats i servicelandskapet uppstår möjligheten att påverka kundernas 

köpbeteende genom att stimulera deras sinnen (Bitner 1992; Hultén et al. 2011; Nordfält 

2007).  

 

Krishna (2012) uttrycker sinnesmarknadsföring som olika sinnesintryck som påverkar 

kundbeteendet. Avsikten är att genom sensorisk stimuli öka medvetenheten kring en 

produkt (Hultén et al. 2011). Företags budskap framkommer först när det sker en 
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kontakt mellan butikens exponering och kundens sinnen (Evans et al. 2006) och det 

visuella sinnet är individers dominerande sinne (Hultén et al. 2011). Donovan och 

Rossiter (1982) påtalar att det finns en mängd olika visuella stimuli i butiksmiljöer och 

eftersom hyllorna i butiker ofta är fyllda med likvärdiga produkter, menar Söderlund 

(2003) att det är viktigt att särskilja produkterna genom butiksexponeringen. Individer 

har ofta för avsikt att handla när de befinner sig i butiker men ibland kan det krävas en 

motivation i servicelandskapet för att köpet ska genomföras (Kotler 1974). Lurie och 

Mason (2007) framhäver värdet av att erhålla information till kunden vid köptillfället. 

Skyltar kan användas för att inspirera kunder och anses vara ett effektivt sätt att sprida 

budskap på där välutformade skyltar med goda säljargument har en hög 

uppmärksamhetsfaktor (Nordfält 2007; Thurow & Nilsson 2004).  

 

Det har blivit viktigt för konsumenter att känna tillit till produkter, främst inom 

handelssektorn (Thurow & Nilsson 2004). Då det hela tiden tillkommer varor och 

märken på marknaden medför det en osäkerhet hos kunden om det faktiskt går att lita på 

märkningarna påtalar författarna. Vidare medför det en vital vikt av att tydliggöra och 

framhäva de märken som säljs i en butik och berätta varför de används och vad de 

betyder.  

 

1.3 Problemformulering 

Som tidigare berörts är butiksmiljön den plats där det enkelt går att påverka och 

stimulera kunders beteende under köpprocessen. Då kunder tenderar till att glömma vad 

de ska köpa och mer än hälften av alla beslut fattas på plats i butiken ställer vi oss 

frågande till hur köpbeteendet kan förändras för att främja försäljningen av miljömärkta 

produkter. Köpbeteende syftar i vidare benämning till själva köpet; det faktiska 

produktvalet. Det påtalas att exponeringen i butiker är det som behöver utvecklas och 

attraheras för att kunder ska uppmärksamma produkter i butik. Som nämnts anses det av 

vikt att kunna informera kunder i butiker och att skyltning är ett effektivt sätt att 

genomföra det på, därmed kan företag på ett enkelt sätt skapa tillit hos kunderna genom 

visuell stimuli. Synsinnet är människans mäktigaste sinne och har en stor inverkan på 

kundens köpbeslut vilket skapar intresset av att undersöka om visuell stimuli kan 

påverka kundens köpbeteende och främja försäljningen. Då visuell stimuli bör utforskas 
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genom en emotionell och realistisk aspekt för att få individer till att handla mer 

miljömässigt och försöka överkomma att människor bara köper det billigaste 

alternativet (då miljömärkta produkter i regel är dyrare), har följande forskningsfråga 

och syfte utvecklats: 

 

Hur påverkar visuell stimuli kunders köpbeteende i butiksmiljön? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda i vilken utsträckning visuell stimuli i form av informativ 

skyltning kan främja kunders köpbeteende angående miljömärkta produkter. Studien 

ämnar även klargöra om priskampanjer har en inverkande effekt på sambandet mellan 

visuell stimuli och köpbeteende i butikslandskapet.  

 

Genom att studera effekten avser uppsatsen bidra till hur butiker kan kommunicera ut 

budskap samt möjliggöra en effektivare marknadsföring i butik. Vitalt är även 

möjligheten att kunna öka uppmärksamheten kring miljömärkta produkter, då en mer 

etisk konsumtion krävs för att jorden ska leva längre.  

 

1.5 Förklaringar 

Visuell stimuli behandlas i uppsatsen av informativa skyltar för att stimulera individers 

synsinne. Köpbeteendet åsyftar kundens beteende under köpet och innefattar produktval 

mellan märkt eller omärkt vara (i.e. om den märkta varan köps eller inte köps). 

Produkterna kategoriseras därmed inom märkta och omärkta, där de märkta produkterna 

innehåller så väl ekologiska som rättvisemärkta produkter av olika karaktär gentemot de 

omärkta som saknar någon form av betydande märkning ur miljö- och rättvisemärkt 

synpunkt (se appendix 1 för de olika märkningarna). 

 

Butikslandskapet, servicelandskapet och butiksmiljön används synonymt i uppsatsen. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM & HYPOTESER 
De teoretiska delar som beaktas i kapitlet är med omsorg utvalda för att möjliggöra en 

trovärdig forskning genom en experimentell design. Den teoretiska basen har sin 

utgångspunkt i “Stimulus-Organism-Response paradigm-modellen” som har till syfte 

att förklara effekter på kunders köpbeteende utifrån omgivningen. Vidare beskrivs och 

förklaras olika teoretiska begrepp som servicelandskapet och visuell stimuli genom 

olika strategier om skyltning vilka har benägenhet att skapa respons i kunders 

köpbeteende. Den teoretiska referensramen mynnar sedan ut i de hypoteser som ämnar 

stå till grund för uppsatsens forskning.  

 

2.1 SOR-MODELLEN 

SOR-modellen (figur 2.1) uppfattas som en fördelaktig modell att utgå ifrån vid 

undersökningar gällande analyser av köpbeteende då den behandlar relationen mellan 

fysisk stimuli och kundens beteenderespons (Axelsson & Agndal 2012). Modellen 

grundar sig på att en signal sänds ut genom någon form av stimulus som kan tänkas 

generera respons i målgruppens beteende. Donovan och Rossiter (1982) var de första 

som testade SOR-modellen i den verkliga miljön i detaljhandeln och förklarar att 

modellen underlättar undersökningar i butiksatmosfären som ämnar studera effekter på 

köpbeteende genom att undersöka relationen mellan stimuli och respons. Köpbeteende 

är en del i hela konsumentbeteendet men specificeras på själva köpet av produkter i 

butik och hur valen styrs och påverkas inne i butiker (Solomon 2011). 

 

Mari och Pogessi (2013) förklarar SOR-modellen som att stimuli (S) från omgivningen 

påverkar människors (O = organismers) värderingar och känslor som i sin tur influerar 

en respons (R) till ett närmande eller avvaktande beteende, där närmande betyder att 

kunden vill stanna kvar i butiken och utforska mer. Vidare menas att det är emotionella 

reaktioner som ligger i fokus och skapas av att individer exponeras för en speciell 

omgivning. 

 

Donovan och Rossiter (1982) påtalar att det finns oerhört många visuella stimulerande 

faktorer i butiksmiljöer och nämner bland annat layout, färgdisponering och 

marknadsföring i butik, som alla har olika påverkan på kunder. Vidare diskuteras att 
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stimuli i omgivningen beror på om faktorerna är oväntade och på hur många olika 

faktorer som finns tillgängliga för förändring i landskapet. Det leder till att ständiga 

förändringar kan ha en större inverkan än vad en bestående design kan ha. Individers 

personliga karaktärsdrag har också en inverkan på hur de blir stimulerade av faktorerna 

i omgivningen och därmed hur responsen blir (Axelsson & Agndal, 2012; Donovan & 

Rossiter 1982). Axelsson och Agndal (2012) förklarar att det är grunden till att 

organismen (O) inkluderas i modellen som en oberoende variabel, då den beaktar 

egenskaper hos de människor som ska utsättas för stimuli. Vissa individer kan selektera 

bort en stor del information i omgivningen för att lättare hitta det de vill ha medan andra 

har svårare för det och blir därmed mer känsliga för förändringar (Donovan & Rossiter 

1982).  

 

 

Figur 2.1. “SOR-Modell” utvecklad av Donovan och Rossiter (1982).  

 

2.2 FYSISK STIMULI I BUTIK 

2.2.1 Servicelandskapet 

Butiksatmosfären är marknadsföringens främsta kommunikationskanal (Thurow & 

Nilsson 2004). Vid konkurrens kan butikens servicelandskap vara det främsta 

konkurrensmedlet som särskiljer butiken från andra butiker (Kotler 1974). När kunder 

befinner sig i butikslandskapet uppstår möjligheten att påverka och inspirera dem 

genom att stimulera deras sinnen med ambitionen att påverka deras köpbeteende (Bitner 

1992; Hultén et al. 2011; Nordfält 2007). Kunder reagerar inte bara på den påtagliga 

produkten eller tjänsten, de reagerar på helheten av produkten eller tjänsten (Kotler 

1974). Det inkluderar service, garanti, förpackning, marknadsföring och andra 

funktioner som tillhör köpet av produkten. Det förklaras att den mest signifikanta 

funktionen är platsen där produkten inhandlas och att atmosfären på platsen kan ha 

större inverkan på beslut om köpet än produkten i sig. Butiksatmosfären i form av 

designfaktorer, bakgrundsfaktorer och sociala faktorer påverkar kunders känslor för 
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shopping (Nordfält 2007). Vidare påtalas att en mer uppskattad design gör att kunderna 

trivs bättre, uppfattar varorna som dyrare men med bättre kvalitet samt att andra 

störningsmoment får en mindre betydande roll. 

 

Kotler (1974) förklarar att utseendet i butiker kan designas för att skapa känslor som 

kan generera i köp hos besökarna, att det är atmosfären som skapar känslomässiga 

effekter hos kunderna, det vill säga den fysiska omgivningen som uppfattas med 

sinnena. Sinneskanalerna för atmosfären är syn, ljud, lukt och känsel medan det femte 

sinnet smak inte direkt går att applicera i atmosfären (Hultén et al. 2011; Kotler 1974). 

De främsta visuella dimensionerna förklaras vidare som färg, ljus, storlek och former. 

Bitner (1992) framhåller den fysiska och byggda omgivningen (i.e. atmosfären) där 

kunder köper eller konsumerar en tjänst eller vara som servicelandskapet och förklaras 

som komplex blandning av funktioner som influerar beteenden i servicelandskapet. 

Vidare beskrivs att både kunder och anställda präglas kognitivt, emotionellt och 

fysiologiskt av omgivningsfaktorer vilket i sin tur påverkar både beteendet och den 

sociala interaktionen mellan kund och anställd. Bitner har därmed utvecklat SOR-

modellen då den tidigare endast fokuserade på en emotionell reaktion hos kunderna 

(figur 2.2).  

 

 

Figur 2.2. “The servicescape conceptual framework” (Bitner 1992). 

 

Siu et al. (2012) markerar att olika element i servicelandskapet influerar kunderna olika 

mycket. Det räcker inte med att få kunderna tillfredsställda i servicelandskapet för att de 

ska vilja stanna, utan även att de får värde för sina pengar (eng: value-for-money). Det 
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finns även skillnader i den upplevda atmosfären (servicelandskapet) och den avsedda 

atmosfären då det inte är säkert att kunder upplever det likvärdigt med vad företaget 

ämnat (Kotler 1974; Lin & Worthley 2012). Dessutom uppfattas upplevelser olika 

sinsemellan kunder, då reaktioner på exempelvis färg och ljud är delvis inlärt och på så 

vis spelar individuella karaktärsdrag en stor roll i hur servicen och landskapets 

omgivning upplevs (Lin & Worthley 2012; Thurow & Nilsson 2004). Vidare medför det 

att målgruppen noggrant bör studeras för att särskilja generella karaktärsdrag för att 

kunna anpassa sitt servicelandskap i relation till responsen (Lin & Worthley 2012). 

Kundernas förväntningar och krav på servicelandskapet kan förändras över tiden, vilket 

bör tas i beaktning genom att hela tiden utveckla och uppdatera servicelandskapet (Siu 

et al. 2012) då närmare 60 % av det som köps inte står med på någon inköpslista utan 

“triggas” igång i servicelandskapet (Underhill 2010).  

 

Donovan och Rossiter (1982) hävdar att en liten påverkan i butikens atmosfär kan ha en 

stor inverkan på beteenden hos kunderna samt på hur mycket de spenderar i butiken. 

Bitner (1992) påtalar att servicelandskapet är det som fokuseras minst på angående att 

attrahera kunder och personal. Däremot hävdas att servicelandskapet både kan hjälpa 

och stjälpa företag att nå sina interna organisationsmål och externa marknadsmål.  

 

2.2.2 Exponering 

En öppen exponering är ett krav ur såväl kund- som ekonomiskt perspektiv (Thurow & 

Nilsson 2004). Det måste finnas något som skapar intresse i butiker för att produkter ska 

uppmärksammas, dock ingenting av hotfull karaktär då hjärnan blockerar sådant som 

den inte vill se (Nordfält 2007). Vidare påvisas att en väldisponerad exponering av en 

specifik produkt leder till högre uppmärksammande och högre försäljning av just den 

produkten. Evans et al. (2006) beskriver att en individ exponeras inte för alla 

marknadsföringsaktiviteter av en produkt vilket medför att individen tar del av 

budskapet först när kontakt sker mellan exponering och individens sinnen. Vidare 

betyder det att marknadsföringsaktiviteter, vilka kan ske genom exempelvis 

förpackning, butiksskyltning eller varumärkesprofilering måste komma i kontakt med 

individers sinnesorgan för att uppmärksammas. Olika strategier presenteras för att skapa 

uppmärksamhet, vilket kommer till uttryck genom exempelvis färg, budskapets 



  
 
 

10 
 

placering, delaktighet och nyhetsvärde vilka alla är variabler som bör beaktas vid 

utformningen av marknadsföringsaktiviteter.  

 

Produkter har störst uppmärksamhetsförmåga när de är specialexponerade, det vill säga 

när en förändring i exponeringen har skett (Nordfält 2007). Just noticeable difference 

(JND) förklarar utsträckningen på i vilken grad kunder uppmärksammar förändringar i 

marknadsföringsbudskap (Evans et al. 2006). JND-metoden innebär att marknadsförare 

stegvis förändrar budskapet och utför små förändringar för att förändringarna inte ska 

vara uppenbara för kunderna. Nordfält (2007) framhåller att förändringar i hyllor 

påverkar olika slags produkter, som att öka försäljningsytan för en vara i hyllan, att ge 

fler ”ansikten”, det vill säga fler produkter av samma sort bredvid varandra i hyllan. 

Vidare tenderar det att leda till en ökad försäljning av impulsvaror när det kommer till 

kända varumärken, då standardvaror inte har benägenhet att påverkas av detta oavsett 

om det är kända varumärken eller ej. Evans et al. (2006) framhåller att om 

marknadsförare kan kommunicera ett budskap innehållande begrepp med samma 

innebörd för kunder som för säljare ökar chanserna att budskapet ska uppfattas på ett 

önskvärt sätt. Det visar att det är av stor vikt att se budskapet utifrån kundernas 

perspektiv och nyttan för konsumenten. 

 

2.2.3 Visuell stimuli 

Kirby (2013) framhäver vikten av att vara kreativ i sin marknadsföring och att 

marknadsföringen i sig faktiskt går ut på att övertala människor, vilket medför att det 

måste förmedlas information som kan förändra beteendet hos konsumenter. Bitner 

(1992) påtalar att stimuli i servicelandskapet skapar en reaktion hos kunder som sedan 

utvecklas till ett beteende och Thurow och Nilsson (2004) lyfter fram att själva 

köpupplevelsen är minst lika viktig som det sortiment som tillhandahålls.  

 

 

”Butiken måste hjälpa ögat att se” 

(Nordfält 2007;34) 
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Krishna (2012) definierar sinnesmarknadsföring i egenskap av marknadsföring som 

tilltalar konsumenters sinnen och därigenom påverkar deras perception 

(uppfattningsförmåga), omdöme och beteende. Det används för att väcka det 

undermedvetna och påverka konsumenternas perception om en produkt. 

Sinnesmarknadsföring syftar till att skapa symbios mellan varumärke och individ i 

relation till identitet, känslor och värderingar, inom exempelvis etik, miljö och socialt 

ansvar (Hultén et al. 2011). Sensationer och perceptioner är olika nivåer som uppnås 

genom sinnen, där sensationer uppstår när stimuli träffar receptorcellen i ett sinnesorgan 

och är därmed en biokemisk process (neurologisk) medan perception är medvetenhet 

och förståelse för den sensoriska informationen (Krishna 2012). Hultén et al. (2011) 

beskriver att synsinnet är det mest dominerande sinnet som bör utnyttjas för att särskilja 

sig från sina konkurrenter samt att visuella sinnesuttryck hjälper oss att upptäcka 

förändringar och skillnader. Det visuella intrycket ger effekt på tre olika sätt; via 

uppmärksamhet, bildspråk och neurala aktiveringar (Raghubir 2010). Vidare beskrivs 

att uppmärksamhet är i vilken utsträckning som ögat fokuserar på den visuella 

informationen, bildspråket används för att realistiskt visualisera informationen för 

individer och neurala aktiveringar undersöker vilka delar i hjärnan som aktiveras under 

stimulansen.   

 

Hultén et al. (2011) tydliggör att det är främst genom synsinnet som ett intresse skapas 

för ett företag eller varumärke, vilket bidrar till ett enkelt sätt att synliggöra företagets 

känslor och värderingar. Fortsättningsvis beskrivs att synsinnet står för majoriteten av 

en individs dagliga beslut vilket medför att sinnesuttryck måste visualiseras för 

konsumenter. Nordfält (2007) klarställer att utseende och synintryck är viktigt för 

detaljhandlare att arbeta med i sina butiker för att kommunicera med kunderna, då hela 

83 % av informationen som når hjärnan kommer från ögonen. Synintrycken påverkar 

individer så väl psykiskt som fysiskt och synen är oftast anledningen till impulsköp 

vilket ger butikskommunikationen en vital betydelse (Thurow & Nilsson 2004). 

Söderlund (2003) menar att då hyllorna i butiker ofta är fyllda med likvärdiga produkter 

medför det svårigheter i att särskilja produkterna. Uppmärksamhet är ett viktigt begrepp 

inom visuell stimuli och det kan skapas genom exempelvis färger, material och texter 

(Hultén et al. 2011). Nordfält (2007) beskriver att även tydligt markerade varor förbises 

av kunder då de ofta upprepar sina tidigare val. För att kunder ska uppmärksamma 
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något annat än de vanliga produkterna från tidigare val, måste en förändring ske i 

butikslandskapet genom exempelvis att differentiera sig i form av marknadsförings-

material och förpackningar (Nordfält 2007; Raghubir 2010). Däremot är det viktigt att 

kunderna inte utsätts för alltför mycket information, då för många stimuli inte kan 

uppfattas samtidigt (Thurow & Nilsson 2004).  

 

2.2.4. Skyltar och symboler 

Kotler (1974) framhåller att atmosfären kan ha effekt på köpbeteendet på minst tre olika 

sätt, som ett uppmärksamhetsskapande medium där det står ut mot resten, som ett 

meddelandeskapande medium där butiken kan kommunicera med sina kunder och till 

sist som ett känsloskapande medium för att skapa känslomässiga effekter hos kunderna. 

Genom dessa olika förändringar prövas om intentioner kan omvandlas till faktiska 

köpbeteenden. Falonius & Hedberg (1997) lägger vikt vid att utveckla en god 

kommunikationsstrategi som kategoriseras efter rationella, affektiva, repetitiva och 

sociala perspektiv. En repetitiv kommunikation gäller ofta för livsmedel, där ett 

budskap bör upprepas för att kunderna ska bli medvetna. En rationell kommunikation 

kräver mycket kunskap kring produkten medan en affektiv kommunikation präglar det 

slutliga valet av produkt. Den sociala kommunikationen kännetecknas av en låg 

motivation för produkten och anspelar därmed på kundernas livsstil och 

grupptillhörighet. Individer har vanligtvis intentionen att handla men det krävs en 

motivation i butikslandskapet för att de faktiskt ska genomföra köpet (Kotler 1974).  

 

Bitner (1992) påtalar att det är mycket i den fysiska omgivningen som fungerar till att 

uttrycka signaler eller underförstått uttrycka signaler om någonting i företaget, vilket 

skyltar och symboler är exempel på. Nordfält (2007) upplyser att kunder i butiker inte 

bara ska exponeras för varor, de ska bli uppmärksammade och lägga märke till varorna, 

vilket sedan ska leda till köp. Skyltar används för att inspirera kunderna (Thurow & 

Nilsson 2004) och är ett effektivt sätt att kommunicera med kunder men kräver en 

potentiell uppmärksamhetsförmåga, då uppfattningen av skylten kommer före 

tolkningen av den (Nordfält 2007). Vidare förklaras att väldisponerade skyltar med 

kontrast mot bakgrunden uppmärksammas mest och att säljargument ökar effekten av 

köp. Skyltar ska styra kunderna åt den produkt eller produktgrupp vars mål är att sälja 
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(Thurow & Nilsson 2004). Butiksskyltar har dessutom visats leda till ökad försäljning 

exempelvis när det gäller skyltar med ett nedsatt pris av en viss produkt (Nordfält 

2007). Då de flesta köpbesluten fattas på plats är det viktigt att skyltar utformas så att de 

drar till sig uppmärksamhet samt att budskapet är tydligt och logiskt sammansatt för att 

informationen ska kunna registreras (Underhill 2010). Innehåller skyltarna för mycket 

information kommer läsningen ges upp och är budskapet otydligt finns risken att 

förvirras. Nordfält (2007) menar däremot att fler argument leder till bättre förtroende; 

att kunder litar på budskap med mer detaljerad information. En förklaring av produktens 

nytta kan vara avgörande för hur försäljningen blir (Thurow & Nilsson 2004). 

Människor har öppna sinnen och tenderar till att vika sig för impulser vilket gör att 

tillfällen där företag har chans att berätta vad de vill att kunderna ska veta aldrig bör 

försummas (Underhill 2010). Det medför att det är av vikt att analysera var skyltarna 

gör sig bäst, där människor rör sig snabbt måste ett slagkraftigt budskap finnas medan 

zoner där de rör sig lite långsammare kan en mer detaljerad text fungera. Skyltarna ska 

sedan placeras där det är mest troligt att kunder tittar.  

 

Lurie och Mason (2007) beskriver värdet av att erhålla information till kunden vid 

köptillfället. Symboler i skrift, färg och bild är ofta en viktig beståndsdel inom 

marknadsföringskommunikation (Bellizzi et al. 1983). Symboler i form av bilder, ord 

eller händelser ska ses som en indirekt upplevelse snarare än direkt då underliggande 

känslor och idéer måste förstås (Bengtsson & Östberg 2011). Siu et al. (2012) hävdar att 

skyltar och symboler har en stor inverkan på kunders första intryck. Kommunikationen 

bygger på ett budskap som går mellan sändare och mottagare (Thurow & Nilsson 2004). 

Olika kombinationer av symboler skapar betydelse och när symbolerna når sin 

mottagare uppstår kommunikationen (Bellizzi et al. 1983). När en visuell framställning 

är skapad, kodas informationen personligt av kunderna genom aspekter som färg och 

struktur vilket kan effektivisera förhållandet mellan den visuella informationen och 

beslutsfattandet (Lurie & Mason 2007). Visuella framställningar möjliggör att grafiska 

och textuella budskap kan agera tillsammans för att erhålla mer detaljerad information 

(Eckhardt et al. 2010). Solomon et al. (2010) förklarar att trovärdigheten på källan av 

exempelvis information har stor inverkan på attityden och trovärdigheten på själva 

informationen.  
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2.2.5 Priskampanjer 

Kunders produktval baseras ofta på priset (Suk et al. 2012; Talukdar & Lindsey 2013). 

Däremot är ett nedsatt pris utan skylt inte lika fördelaktigt som en prissänkning med 

skylt (Nordfält 2007). Vidare förklaras att en utmärkande skylt utan prissänkning också 

visar på ökad försäljningen, vilket tyder på att skyltar uppmärksammas av kunder. 

Prissänkningen gör däremot erbjudandet mer intressant och de olika strategierna har 

därmed olika syften och fungerar bäst vid en kombination (i.e. skylt med pris). 

Axelsson och Agndal (2012) påtalar att pris ofta utgör en av de starkaste egenskaperna 

kring en produkt och används främst som konkurrensmedel, då ett lågt pris tenderar till 

att resultera i ett mer attraktivt erbjudande. Nordfält (2007) understryker att kampanjer 

med lägre pris inte tenderar till att ha en långsiktig effekt, men tydliggör att 

priskampanjer i de allra flesta fall tenderar till att öka försäljningen. Vidare framhålls att 

annonsering, skyltar och exponering av produkten ifråga har en stor betydelse för 

försäljningen. Allenby och Ginter (1995) lyfter fram att annonsering och special-

exponering i förhållande till priset skapar köptrohet. 

 

2.2.6. Färger 

Färger har en stark fysisk inverkan på människan genom att frambringa känslor och ger 

en avgörande betydelse för synupplevelsen så väl som den totala upplevelsen (Hultén et 

al. 2011; Thurow & Nilsson 2004). Färger kan attrahera kunder till att titta på specifika 

produkter och hyllor i en butik samt är starka komponenter i den fysiska omgivningen 

då de drar till sig uppmärksamhet och stimulerar beteende vilket används för att väcka 

kunders köpvilja (Bellizzi et al. 1983; Lin & Worthley 2012). Olika färger och 

färgkombinationer har varierande effekter i servicelandskapen (Evans et al. 2006; Lin & 

Worthley 2012). Bellizzi et al. (1983) lyfter fram att tidigare studier har syftat till att 

beskriva färgers fysiologiska och psykologiska betydelse. Vidare beskrivs att färger kan 

skapa biologiska reaktioner så väl som affektiva responser och därigenom generera 

uppmärksamhet. Hultén et al. (2011) framhäver att färger som sinnesuttryck bidrar till 

känslor och att de är av stor betydelse för synupplevelsen, då de kan frambringa minnen 

och tankar samt stimulera upplevelseförmågan.  

 

 



  
 
 

15 
 

Hultén et al. (2011) beskriver röd färg som färgen med störst uppmärksamhetsvärde och 

som snabbast uppfattas av ögat. Evans et al. (2006) beskriver att röd färg tenderar till att 

förstora budskapet i jämförelse med blått som anses göra budskapet mindre. Den röda 

färgen anses så stark att den ökar adrenalintillförseln vilket medför att köp påskyndas 

(Thurow & Nilsson 2004). Vid inköp där kunden måste fatta köpbeslutet på plats 

används ofta rött för att öka värdet på uppmärksamheten (Evans et al. 2006). Bellizzi et 

al. (1983) framhäver att grön färg anses påverka humöret och förknippas med ord som 

lugn, fridfull och bekvämlig medan gul och brun associeras till att stimulera intellektet. 

Grön anses även ha en nära koppling till landskap och natur (Hultén et al. 2011). 

Blekgula och gråaktiga färger anses kunna lugna själen och öka individers moral och 

hälsa (Alder 1972; Bellizzi et al. 1983; Kotler 1974). Samtidigt beskriver Hultén et al. 

(2011) att grå färg associeras med professionalism och seriositet och att gul färg lätt 

skapar uppmärksamhet då den uppfattas som ljusast för ögat.  

 

2.3 PERCEPTION 

Krishna (2012) påpekar att då konsumenter konstant utsätts för annonser beträffande 

marknadens tillgängliga produkter kan ett fördelaktigt sätt vara att använda sig av 

omedvetna “triggningar” som tilltalar konsumenternas sinnen. Det framkommer att det 

under de senaste 20 åren har riktats mer forskning åt konsumentbeteende med speciellt 

fokus på människans sinnen samt fördelar respektive nackdelar med sensorisk 

perception. Stimuli med en hög intensitet har förmåga att aktivera sensoriska receptorer 

vilket gör att den kunskap en individ besitter är av sensorisk karaktär och att kunskapen 

i sig sedan avgör hur sensationerna tolkas (Araï 2001). Vidare tydliggörs att när samspel 

skapas mellan informationen och sinnesorganen uppstår individens sinnesintryck, var på 

informationen i sinnesintrycken svarar för perceptionen.  

 

Som tidigare förklarats är sensation och perception olika utvecklingsnivåer i 

sinnesprocessen, där visuell stimuli kan skapa visuella sensationer och var perception 

beaktar individers medvetenhet och förståelse för sensorisk information genom visuella 

sensationer (Krishna 2012). Utifrån SOR-modellen kan en vidareutveckling utläsas 

genom Krishnas (2012) modell “A conceptual framework of sensory marketing” (figur 

2.3), vilken behandlar hur sensorisk stimuli i servicelandskapet påverkar individers 
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perception, vilket är att jämföra med SOR-modellens organism, det vill säga de 

individer som beaktas i undersökningen. Perceptionen kan antingen vara av emotionell 

eller kognitiv karaktär och är avgörande för hur stimuli påverkar kundens beteende 

(responsen av stimulansen) (Bitner 1992; Krishna 2012).  

 

 

 

Figur 2.3. “A conceptual framework of sensory marketing” (Krishna 2012).  

 

Perceptionsstadiet utgör därmed individers uppfattningsförmåga av det stimuli som de 

utsatts för vilket i sin tur leder till en affektiv respons (Donovan & Rossiter 1982). 

Evans et al. (2006) menar att i perceptionsstadiet tolkas och organiseras budskapet som 

exponerats och uppmärksammats, vilket är helt beroende av individens egen tolkning av 

stimuli. Responsen i form av inlärning visar hur väl kunden minns budskapet medan 

attityder kommer att präglas av hur individer emotionellt reagerar på budskapet (Evans 

et al. 2006; Krishna 2012). Vidare är perceptionen avgörande för om en positiv eller 

negativ inställning skapas till stimuli vilket i sig styr om köp kommer att äga rum. 

Sinnesmarknadsföring appliceras därmed för att skapa förståelse för marknadsföringen 

som koncept i förhållande till sensationer genom att förstå kundernas perception, 

kognition och emotion (Krishna 2012).  
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2.3.1 Kognition och Emotion 

Den sensoriska stimuleringen uppfattas individuellt och får sin betydelse genom tidigare 

kunskap respektive minnen och därmed vilken förståelse och uppfattning de har för 

omvärlden (Araï 2001; Bitner 1992). Ett marknadsföringsbudskap som inte motsvarar 

det som förväntas i förhållande till attityder skapar oftast en högre inkongruenseffekt 

vilket i sig medför en ökad uppmärksamhet (Evans et al. 2006). Siu et al. (2012) hävdar 

att den upplevda kvaliteten på servicelandskapet skapas av kunders kognitiva respons. 

Kognitiva faktorer avgör vilka butiker som besöks samt styr de på förhand planerade 

inköpen (Donovan & Rossiter 1982).  

 

Den emotionella responsen introduceras först av omgivningen i butiken och leder till 

icke förutbestämda inköp (Donovan & Rossiter 1982). Den emotionella delen beaktar 

reaktionen på stimuli vilket främst mäts genom kundtillfredsställese (Krishna 2012). 

Söderlund (1997) definierar kundtillfredsställelse som ett subjektivt tillstånd kunden 

själv skapar efter att ha exponerats av ett företags budskap, som ett resultat av 

erfarenhet, och kan därmed beskrivas som en emotionell reaktion. Vidare förklaras att 

det därmed bör mätas genom ett orsak-verkan-samband och bedöms som en 

kontinuerlig variabel utifrån att kunder har olika uppfattning om graden av 

tillfredsställelse och variabeln därmed kan anta olika värderingstillstånd.  

 

2.4 RESPONS OCH BETEENDE 

Bitner (1992) framhåller att människors beteenden påverkas av omgivningen 

runtomkring, men att den fysiska omgivningen ignorerades av psykologer fram till 

1960-talet i deras försök att förklara beteenden. Tombs och McColl-Kennedy (2003) 

framhåller att olika platser och tillfällen bestämmer den sociala normen vilket i sig 

formar beteendet hos individer. Vidare menar Bitner (1992) att kunders reaktion på 

servicelandskap och beteende även beror på deras personlighet och omständigheter som 

exempelvis anledningen till besöket.  
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2.4.1. Köpbeteende i butikslandskapet 

Solomon et al (2010) menar att när marknadsföring sker, försöker företag förmedla 

information till kunderna innan köpet, vilket kan ske både innan ett besök som i själva 

butiken. Det förklaras att målet med marknadsföringskommunikation är att övertala 

kunderna och därmed försöka förändra deras beteende på ett aktivt sätt. Falonius och 

Hedberg (1997) beskriver köpbeteende enligt AIDA-modellen (eng: attention, interest, 

desire, action), om hur kunden först måste uppmärksamma ett erbjudande, bli 

intresserad för att kunna föredra en produkt före en annan samt avsluta med köp. I den 

här undersökningen är det action, själva köpet, som anvisar till begreppet köpbeteende 

(i.e. köper eller inte köper). Enligt Evans et al. (2006) är en vital utgångspunkt inom 

marknadsföring att skapa förståelse för vad kunderna faktiskt vill ha, det vill säga 

studera nyttan de önskar att uppnå med produkten för att kunna utläsa anledningen till 

att produkten inhandlas. Bitner (1992) påtalar att kunder kommer till butiker med ett 

mål eller en avsikt och väl på plats kan servicelandskapet hjälpa eller stjälpa denna 

avsikt. Nordfält (2007) understryker att majoriteten av köpbeslut sker i butiks-

landskapen och att det är främst där som företagen bör uppmärksamma sina produkter. 

Författaren klarställer att i livsmedelsbutiker sker valet av produkt på bara några 

sekunder. Fortsättningsvis beskrivs att beslutsfattandet bygger på att kunderna ska fatta 

många beslut på kort tid, att de befunnit sig i samma situation flera gånger tidigare samt 

är begränsat motiverade till att göra större utvärderingar före köpet. Individer fattar 

beslut utifrån den information de samlat på sig utifrån vad som finns tillgängligt 

(Bengtsson & Östberg 2011). Därmed förklaras att produktval ofta sker på rutin utan 

analys men vid förstagångsköp av produkter sker troligtvis analys i större utsträckning 

av produkterna innan köp (Nordfält 2007).  

 

Armstrong et al. (2009) förklarar att kunders köpbeteende påverkas av kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska egenskaper. De förklarar vidare att det är två 

komponenter i kunders sinne som förändrar stimuli till agerande i en köpprocess. Först 

är det de personliga egenskaperna som påverkar hur kunden uppfattar och reagerar på 

stimuli, sedan är det beslutsprocessen som influerar på själva beteendet. Kunders 

köpbeteende påverkas således av personliga egenskaper och är av vital betydelse för hur 

omgivningen uppfattas (Axelsson & Agndal 2012; Donovan & Rossiter 1982; Kotler 

1974; Lin & Worthley 2012).  
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Solomon et al. (2010) antyder att det finns många olika faktorer som spelar in på 

individers beteende även om intentionerna var rena från början. Lönehelger tenderar till 

att öka försäljningen och omsättningen är vanligtvis högre i slutet på veckan var på 

fredagar är den främsta dagen för försäljning (Thurow & Nilsson 2004). Människor 

glömmer och minns inte att köpa det som var planerat, väl inne i butiken köps ofta det 

som först syns eller det som är av vana att köpa (Nordfält 2007). Konsumenter har 

också en förväntan på servicelandskapet och produkter innan de kommer till en butik, 

vilket influerar på det faktiska köpbeteendet (Tombs & McColl-Kennedy 2003). 

Nordfält (2007) klargör att kunder inte gör en total genomgång av smak, pris och 

innehåll av alla produkter i beslutssituationer utan agerar utifrån beslutsregeln ”vana” 

och köper samma produkter som tidigare. Vidare klargörs att olika exponeringar i 

butiker kan få kunderna att avvika från gamla vanemönster.   

 

Evans et al. (2006) påtalar att en behovsstruktur för konsumenters shopping antas 

likvärdig hos samtliga individer men olika tidpunkter och social kontext styr vilka 

behov som aktualiseras. När en individ agerar utifrån inre behov anses beteendet 

motivstyrt. Motiven är av biogen eller sociogen karaktär, där biogena motiv utgörs av 

fysiologiska behov och trygghetsbehov, gentemot sociogena som behandlar affektiva 

behov som att skapa en god självkänsla och kan leda till självförverkligande. Genom att 

fokusera på upplevelsen av konsumtion i förhållande till produkten och dess 

positionering kan konkurrensfördelar skapas (McAlexander et al. 2002). Individer 

eftersträvar variabler som kan berika deras liv genom positiva situationer och 

sinnesstämningar så väl som social acceptans (Evans et al. 2006). Solomon et al. (2010) 

klarlägger att andra människor har större inverkan på beteenden än vad som erkänns. 

Enligt Evans et al. (2006) har memetik fått en allt större betydande roll, då individer 

iakttar varandra och imiterar och replikerar beteendemönster, då det anses socialt 

accepterat och utgör därmed normer för individers beteende.  

 

Wärneryd et al. (2002) beskriver hur individer tenderar till att hamna i personlig 

konflikt genom att de påverkas av globala miljöhot, förändrade värdesystem och kraven 

på förändrat beteende, vilket i sin tur kan leda till nya beteendemönster. 
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2.4.2 Kön och ålder 

När människor blir äldre minskar förmågan att bearbeta information, även förmågan att 

förstå och reagera på marknadens stimuli minskar (d’Astous 2000). Underhill (2010) 

lyfter fram att produkter som är placerade högt upp eller långt ner på en hylla är 

ovanliga köp hos den äldre kundgruppen då de inte anser det vara värt besväret. 

Tidigare studier visar även på att män och kvinnor skiljer sig i hur de bearbetar 

marknadsföringsinformation (d’Astous 2000). Kvinnor bearbetar ofta information mer 

detaljerat vilket kan leda till att kvinnor är mer känsliga för förändring (Meyers-Levy & 

Maheswaran 1991). Vidare förklaras att mäns beteende har benägenhet att dra sig till 

det allmänna budskapet i servicelandskapet och ser en helhet istället för specifika 

marknadsinformationer.  

 

Underhill (2010) lyfter fram att män tenderar till att gå rakt fram till vad de vill ha och 

ta det för att snabbt gå därifrån och därmed granskar produkter i mindre omfattning än 

kvinnor. Däremot har sällskapande kunder benägenhet att köpa mer än ensamma kunder 

(Nordfält 2007). Inom livsmedelsbranschen visar tidigare studier på att 60-70% av 

inköpen är oplanerade, så väl hos kvinnor som män (Underhill 2010). Samtidigt påtalas 

att män ser till priset när de handlar i större utsträckning än vad kvinnor gör. Wells et al. 

(2010) påpekar att alla kunder är priskänsliga, men att den yngre generationen är mer 

känsliga än resterande, speciellt när det handlar om inköp av produkter som ska täcka 

det vardagliga behovet. 

 

2.5 TEORETISK SYNTES OCH UTFORMNING AV HYPOTESER 

För att möjliggöra mätning av köpbeteende har SOR-modellen, inkluderat de teoretiska 

begrepp som behandlats utifrån det ramverk som sammanställts, varit grundstommen 

för studiens genomförande. I överensstämmelse med Tombs och McColl-Kennedy 

(2003) bör alla forskare utveckla sin egen SOR-modell genom att anpassa och modifiera 

den för det specifika forskningsproblemet. En teoretisk modell har därmed utformats för 

att studera hur förändringar i servicelandskapet påverkar individers köpbeteende 

angående miljömärkta produkter för att kunna uppfylla studiens syfte. I service-

landskapet är det förändringsfaktorer genom visuell stimuli i form av informativ 

skyltning och priskampanjer som ämnar undersöka kausala samband i köpbeteendet. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000028?#BIB17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000028?#BIB17
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Köpbeteendet i sig syftar till om individen köper eller inte köper den avsedda varan. 

Vidare syftar även undersökningen utläsa om skillnader mellan individuella 

karaktärsdrag som kön och ålder påverkar köpbeteendet. En individs uppfattnings-

förmåga är komplex att förstå och mäta då den är av individuell karaktär, vilket har 

medfört att undersökningen endast mätt responsen i form av köpbeteende och 

perceptionen är därmed medvetet uteslutet från modellen. Utifrån den utvecklade 

modellen presenteras senare de hypoteser som ämnas undersökas i studien.  

 

 

Figur 2.4. Hypotesförklaring mellan samband. (Källa: egen utveckling av SOR-modellen).  

 

Människor minns sällan vad de faktiskt har tänkt köpa vilket gör att butikslandskapet 

har höga förutsättningar att skapa uppmärksamhet och påverka individens köp (Evans et 

al. 2006; Kotler 1974; Nordfält 2007; Underhill 2010). Det är inte tillräckligt att enbart 

känna till en produkt för att köpbeslut ska fattas utan det krävs även en realistisk 

påverkan för att känslor ska väcka ett intresse och en beteendeförändring ska bli 

förutsättningsbar (Solomon et al. 2010; Eckhardt et al. 2010). Det framhålls att framtida 

forskning bör behandla hur ekonomisk rationalisering kan överkommas genom en 

tilltalande exponering (Eckhardt et al. 2010). Det är av väsentligt värde att 

tillhandahålla information för kunderna i butikslandskapet (Lurie & Mason 2007). En 
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tydlig visualisering av positiva egenskaper av miljömärkta produkter bör framhävas 

(Persson & Hemberg 2010) då nyttjande av visuell stimuli är en strategisk process när 

det handlar om att skapa uppmärksamhet (Hultén et al. 2011). Skyltar anses vara en 

effektiv form av visuell stimuli när det kommer till att sprida budskap och skapa 

uppmärksamhet (Nordfält 2007). Bakomliggande resonemang har lett till utformandet 

av följande hypotes: 

  

Hypotes 1.  

Visuell stimuli genom informationsskyltar om miljömärkningar leder till ökad 

försäljning av miljömärkta produkter.  

 

 

Då kunders produktval ofta är prisorienterat (Suk et al. 2012) och majoriteten av 

inköpen i livsmedelsbranschen är oplanerade (Underhill 2010) i förhållande till att 

kampanjer med lägre pris har benägenhet att öka försäljningen (Nordfält 2007) leder 

fram till nedanstående hypotes: 

 

Hypotes 2.  

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i form av ökad försäljning av 

kampanjvaran. 

 

 

Priset är en av de starkaste produktegenskaperna då låga priser anses vara mer attraktiva 

erbjudanden samt att specialexponering med exempelvis kampanjer med prisskyltar har 

benägenhet att skapa högre uppmärksamhet hos kunderna (Allenby & Ginter 2005; 

Axelsson & Agndal 2012; Nordfält 2007) vilket har utformats i följande antagande: 

 

Hypotes 3.  

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i högre grad än informativ skyltning 

och minskar därmed sambandet mellan visuell stimuli och köpbeteende.  
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För att kunna utläsa mer grundläggande beteenden inom köpbeteende har 

kontrollvariabler använts för djupare mätningar. Då äldre människor tenderar till att inte 

reagera lika starkt på marknadens stimuli som andra åldersgrupper (d’Astous 2000) 

bidrar det till intresset att mäta skillnader i variabeln ålder och nästkommande hypotes 

har därmed utformats: 

 

Hypotes 4.  

Ålder är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

 

Vidare tenderar kvinnor att agera mer detaljrikt när det kommer till att bearbeta 

information än vad män gör samt då kvinnor generellt granskar produkter i större 

utsträckning än män (d’Astous 2000; Meyers-Levy & Maheswaran 1991; Underhill 

2010) har det lett till utformningen av sistkommande hypotes: 

 

Hypotes 5.  

Kön är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

 

 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000028?#BIB17
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3. METOD  
Studien har genomförts genom en hypotestestande deduktiv forskningsansats för att 

kunna studera om visuell stimuli i form av informativ skyltuppsättning har påverkat 

individers köpbeteende och därigenom främja uppmärksamheten kring miljömärkta 

produkter. Det anses vara av intresse då inga likvärdiga studier har uppmärksammats, 

som då enbart fokuserat på informationsskyltar, utan de har behandlat kampanjskyltar 

angående ett nedsänkt pris på produkten ifråga samt då en mer etisk konsumtion är 

högst aktuell i dagsläget.  

 

3.1 Deduktiv forskningsansats genom hypotesprövning 

Studien har genomförts genom att testa befintliga teorier mot verkligheten med hjälp av 

de hypoteser som tidigare presenterats. Hypoteserna har deducerats utifrån den 

teoretiska referensramen för att visualisera problematiken vilket medför att angrepps-

sättet antagit en deduktiv forskningskaraktär. För att det skulle vara möjligt att utforma 

väsentliga antaganden om verkligheten krävdes djupare litteraturstudier för att kunna 

uppnå en pricksäker och rik teoretisk bas att stödja sig på vilket beskrivs som den 

grundläggande basen för uppsatsen (Olsson & Sörensen 2011) och därmed utgjorde 

valet att presentera den teoretiska referensramen före studiens metodval. En djupare 

förståelse för ämnet ville skapas genom att studera tidigare forskning innan vi 

utforskade och förklarade hur verkligheten förhåller sig till teorin. Malhotra och Birks 

(2007) lyfter fram att den deduktiva forskningsansatsen hjälper forskaren att identifiera 

sina frågor genom en på förhand välutvecklad teoretisk referensram. Syftet är att kunna 

dra slutsatser om enskilda händelser utifrån befintlig teori om hur verklighet och teori 

förhåller sig till varandra (Olsson & Sörensen 2011).  

 

Hypoteser fungerar som en vägvisare för hur undersökningen ska prövas, vilka sedan 

testar verkliga samband mellan beteendeförändringar genom mätningar (Bell 2006; 

Bryman & Bell 2005; Eliasson 2006; Malhotra & Birks 2007; Olsson & Sörensen 

2011). Ejvegård (2009) beskriver hypoteser som kvalificerade antaganden om 

verkligheten där forskaren önskar att studera vad som påverkar ett fenomen. 

Hypoteserna framställs som antaganden av relationen mellan två eller flera begrepp som 
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sedan ska prövas för att versifieras eller falsifieras (accepteras eller förkastas) 

(Bengtsson & Östberg 2011; Malhotra & Birks 2007; Olsson & Sörensen 2011).  

 

Hypoteserna testades sedan genom experiment, då hypotesprövning är en tillämplig 

metod att använda när det gäller att studera köpbeteende samt anses kunna uppfylla 

studiens syfte då mätningar genom statistiska analyser har genomförts för att studera 

effekten av experimentet. Däremot kan studien inte komma att refereras till som helt 

deduktiv forskning, utan som en deduktiv ambition, då teorier kring köpbeteende 

kompletterats i efterhand, då karaktäristiska beteendemönster uppmärksammades först 

vid observationstillfällen vilket medför att studien präglats av induktiva inslag. Om en 

fullständig induktiv ansats istället hade tillämpats hade resultatet legat till grund för att 

utveckla teorier (Bryman & Bell 2005; Christensen et al. 2010). Att angripa problemet 

utan förstudier bedöms oväsentligt och mer kostsamt för den här typen forskning då 

studien bygger på teoretiska begrepp som visuell stimuli och köpbeteende. 

                      

3.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Studien ämnar undersöka och mäta effekten av en exponeringsförändring genom 

kunskapsbidragande skyltnings påverkan på individers köpbeteende. Som tidigare 

nämndes har hypoteserna utformats utifrån referensramen vilka i sin tur blivit helt 

styrande för forskningen för att söka samband och slutligen kunna besvara 

forskningsfrågan samt uppfylla studiens syfte. Genom utförande av statistiska analyser 

har samband och skillnader kunnat fastställas mellan observationsgrupperna före och 

efter den experimentella undersökningen. För att kunna studera effekten har den 

teoretiska utgångspunkten legat i den omdiskuterade SOR-modell som undersöker hur 

någon form av stimuli kan skapa respons i individers beteendemönster. 

 

Kvantitativa metoder kan användas för att studera relationen mellan mänskligt beteende 

och samverkan samt tillämpas vid uppskattning av olika förhållanden och attityder inom 

undersökningsgruppen (Eliasson 2006; Johannesson & Tufte 2003). Metoden används 

för att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler (fenomen) 

(Christensen et al. 2010; Tufte 2011). Angreppsmetoder som experiment och statistiska 

analyser präglar den kvantitativa metoden vilket gör att studiens resultat enkelt kan 
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förstås och kommuniceras vidare (Creswell 2013; Edling & Hedström 2003; Malhotra 

& Birks 2007).  

 

Valet att utföra en kvantitativ undersökning föll sig naturligt då vi anser att det skulle ge 

oss en mer sanningsenlig undersökning och ett mer trovärdigt resultat angående 

köpbeteende än om vi hade utfört djupare intervjuer eller använt oss av fokusgrupper 

som den kvalitativa metoden ofta grundas på (Bryman & Bell 2005). Då 

undersökningen ämnar mäta ett större urval för att kunna utläsa om skyltning kan bidra 

till förändring i köpbeteendet menar vi att observationer skulle komma att ge oss en mer 

rättvis bild av det verkliga beteendet då vi inte subjektivt präglar undersökningspersoner 

och på så vis ökar forskningens objektivitet. Forskningsprocessen präglas av ett 

objektivt synsätt där kommunikation med undersökningspersoner är kortvarig eller helt 

utelämnad (Olsson & Sörensen 2011). Christensen et al. (2010) beskriver att 

kvantitativa undersökningar kan studera verkligheten på ett mer korrekt sätt än vad en 

kvalitativ intervjuundersökning kan göra. Det beror på att individer tenderar till att 

framställa sig själva som de skulle vilja vara istället för hur de verkligen är, vilket leder 

till att observationer fungerar bättre för att studera verkliga beteenden i naturlig miljö 

och reell tid.  

 

Ett möte med Catharina Grundström
1
, VD för ICA Maxi Stormarknad i Kalmar, 

anordnades för att diskutera studiens upplägg samt för att få en inblick i organisationen 

och utreda vitala aspekter som kunde vara relevanta att ta del av innan experimentet 

genomfördes, exempelvis kundfördelning. Det medför vidare att studien kommit att 

präglas av kvalitativa inslag. Bara för att en viss metod har valts behöver forskaren inte 

tvingas till endast den metoden, utan avvikelse får förekomma (Bell 2006; Christensen 

et al. 2010). Vidare förklaras att de olika metoderna inte kan isoleras och ses som 

oberoende från varandra då verkligheten speglas ur båda metoders karaktär.  

  

                                                           
1
 Catharina Grundström VD ICA Maxi Kalmar, diskussionsmöte den 9 april 2013. 
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3.3 Forskningsstrategi 

3.3.1 Val av butikslandskap och produktkategori  

Observationer har utförts på ICA Maxi Stormarknad i Kalmar, specifikt vid 

kaffehyllorna. Anledningen till valet av butik beror på att de nyligen blev klassificerad 

som en Svanenbutik för sitt jobb med hållbarhet och miljö utifrån fastställda kriterier 

som exempelvis minskad energiförbrukning
2
. Det lyftes fram att verksamheten mer än 

gärna önskade att uppnå en ökning i försäljningen av det miljömärkta sortimentet då 

miljötänk klassificeras som en drivkraft i företaget. Vidare antyddes att den äldre 

generationen ofta är skeptiska mot miljömärkningar då de ofta inte vet vad det står för 

vilket medförde att Grundström
3
 ställde sig positiv till en förändring i butikslandskapet 

genom kunskapsbidragande skyltning. Genom vidare samtal fick vi även tillgång till 

företagets försäljningssiffror för att kunna jämföra vårt resultat med den faktiska 

försäljningen.  

 

Kaffe är den handelsvara som näst efter olja omsätter mest pengar i världen och Sverige 

är det land, efter Finland, som konsumerar mest kaffe i världen (WWF 2013). Dessutom 

poängterar Naturskyddsföreningen (2012) att kaffe är en vara som gör stor skillnad om 

den odlas ekologiskt. Då vi ämnade undersöka en produkt som köps och konsumeras av 

många samt en produkt som kan visa skillnader mellan vanliga och ekologiska 

framställningar utgjorde sig valet att studera kaffe naturligt. Vidare ansåg vi det rimligt 

att sammanslå ekologiska, rättvisemärkta och andra miljöfrämjande certifieringar till 

vad vi kom att kalla miljömärkt kaffe, då alla på olika sätt är med och ger sitt bidrag till 

en bättre resursanvändning, levnadsstandard och på så vis en bättre värld. 

 

3.3.2 Experimentell design genom observationer 

Studien har haft sin utgångspunkt i att sätta upp informativa skyltar om miljömärkta 

produkter vid kaffehyllorna på ICA Maxi Stormarknad i Kalmar för att sedan mäta 

effekten av stimulansen från skyltarna på köpbeteendet.  

                                                           
2
 Catharina Grundström VD ICA Maxi Kalmar, diskussionsmöte den 9 april 2013. 

3
 Ibid. 



  
 
 

28 
 

Observationer i form av experiment är en av de främsta metoderna inom den 

kvantitativa forskningen att samla in primärdata på, vilket ämnar besvara den på 

förhand uppställda forskningsfrågan (Faarup & Hansen 2011; Tufte 2011). 

Sekundärdata däremot, bör användas i begränsad utsträckning då det är data som 

tidigare samlats in till andra sammanhang (Eliasson 2006; Faarup & Hansen 2011; 

Tufte 2011), vilket därmed används med försiktighet genom exempelvis den statistik 

som kunde utläsas i det inledande kapitlet samt försäljningssiffrorna från ICA Maxi. 

 

Evaluering (värdering) är en metod vars syfte är att undersöka effekten av något, 

exempelvis en förändring eller åtgärd i en verksamhet (Johannesson & Tufte 2003). 

Forskningsevalueringen går ut på att samla information om ett försök för att sedan 

skapa en ändring, ett experiment, som mäts för att undersöka effekten av förändringen. 

Det finns två olika typer av experiment; kontrollerade experiment och kvasiexperiment, 

där de kontrollerade experimenten har krav angående slumpmässighet, lika behandling, 

kontrollgrupp och tidsföljd (Christensen et al. 2010). Vidare förklaras att om inte alla 

krav uppfylls är experimentet ett kvasiexperiment, vilket är fallet i uppsatsens forskning. 

Kvasiexperiment används för att mäta relationen mellan variabler (Olsson & Sörensen 

2011). Det betecknas av experimentliknande undersökningar som genomförs genom att 

utsätta två grupper för olika intryck och därigenom studera om ett visst stimuli ger 

effekt mellan grupperna (Johannesson & Tufte 2003). Bryman och Bell (2005) påtalar 

att det inom kvasiexperiment finns naturliga experiment som syftar till att manipulera 

sociala miljöer där det inte går att slumpmässigt fördela individer på de olika grupperna. 

Köpbeteende studeras främst genom experiment, genom att utsätta individer för stimuli 

för att sedan mäta förändringar i responsen (Bengtsson & Östberg 2011).  

 

Utifrån resonemanget ovan ansåg vi att ett experiment med hjälp av observationer var 

det tillvägagångssätt som passade vår undersökning väl då vi ville undersöka 

människors beteenden i verkligheten och observera skillnader efter utförda förändringar 

i miljön. Kvasiexperimentet bedömdes vara det lämpligaste experimentverktyget då vi 

planerade att utföra experimentet i den naturliga sociala miljön och ville utsätta olika 

grupper av individer för olika påverkan och jämföra utfallet, samt att vi inte kunde 

uppfylla de fyra kraven för ett kontrollerande experiment. Däremot försökte kraven 

uppfyllas så väl som möjligt för att visa på ett så trovärdigt experiment som möjligt. 
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Christensen et al. (2010) framhåller att den främsta nackdelen med experiment är att det 

kan vara svårt att kontrollera alla påverkande variabler så att de med säkerhet kan påvisa 

ett samband.  Då uppsatsens fokus var att studera kunders beteenden anses att ingen 

annan metod hade fungerat lika bra, då individer tenderar att agera annorlunda om de är 

medvetna om vad som efterfrågas eller undersöks.  

 

Observationer beskrivs som registreringar av individers beteendemönster som en 

strategi att erhålla information om det fenomen som ska studeras (Malhotra & Birks 

2007). Bell (2006) beskriver den strukturerade observationen som en metod med ett 

förutbestämt fokus utifrån hypoteser och/eller ett konkret syfte. Strukturerade 

observationer är när forskaren i detalj utformat vad som ska observeras och hur 

mätningarna strategiskt ska genomföras för att minska bias och öka reliabiliteten på den 

data som samlas in (Malhotra & Birks 2007). Det är av stor vikt att undersökningen 

utvecklas på ett sådant sätt att alternativa tolkningsmöjligheter elimineras för att 

sambandet ska kunna registreras och förklaras rättvist och korrekt (Bell 2006; Lantz 

2011).  

 

Observationerna i butikslandskapet genomfördes utan kundernas vetskap för att se vilka 

produkter som valdes: miljömärkt eller icke miljömärkt kaffe. Mobiltelefoner användes 

för att anteckna på utifrån ett på förhand framtaget observationsschema (se appendix 2) 

för att vara väl förberedda samt eliminera risken att något missuppfattades vid 

observationerna. Det är däremot av vikt att påtala att tolkningsprocessen inte kan vara 

helt objektiv då vi som observatörer av misstag kan registrera fel data. Vi stod inne i 

gången där kaffet är placerat så väl som på andra platser varifrån kaffehyllorna var väl 

synliga. Vidare agerade vi mystery shoppers då kunderna observerades utan verbal 

kommunikation. Varukorgar med några nedpackade produkter var naturligt att ha med 

sig för att upplevas som vilka andra kunder som helst och inte göra kunderna obekväma 

och misstänksamma om att en observationsstudie genomfördes. Korta pauser togs för 

att minska misstänksamheten om att vi iakttog människorna runt omkring oss och 

tillfället togs i akt för att fylla på våra varukorgar, då en del kunder tenderade att gå 

förbi flertalet gånger. Vi har inte tagit hänsyn till kaffe som varit placerat någon 

annanstans i butiken, då vi hela tiden ville vara två observatörer vid den ordinarie 

kaffehyllan och hade därmed inga informativa skyltar upphängda vid de områdena.  
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Olsson och Sörensen (2011) påtalar att observatörer kan få olika utfall då människor 

registrerar olika saker som sker, vilket medför att observationer måste följa vissa 

kriterier, där först och främst kategorier som belyser forskningsproblemet ska utformas. 

Vidare beskrivs att ett observationsschema ska utformas för att observatören lätt ska 

kunna registrera händelser och inte kunna betvivla vilket beteende som hör till vilken 

kategori. Syftet med ett observationsschema är att minska riskerna för att variationer 

sinsemellan observatörernas registreringar uppstår och det fungerar som en ram för vad 

som ska studeras samt minskar påverkan av individuella uppfattningar (Bell 2006). Som 

nämndes tidigare var vi väl föreberedda med ett observationsschema för att vara säkra 

på vad som skulle observeras. Schemat var välformulerat för att minska våra risker att 

påverka utfallet och därmed vår objektivitet. De positiva aspekterna med att vara fler 

observatörer är att en mer detaljerad och balanserad bild kan presenteras (Altricher et al. 

2010). Vid alla observationstillfällen valde vi att vara två observatörer på plats då vi 

ansåg det som ett mer sanningsenligt system som kunde minska bias. Vi jämförde 

därefter våra utfall med hjälp av interbedömarreliabiliteten då det som individer tar in 

och reflekterar över samt registererar kan te sig olika (Olsson & Sörensen 2011). Vi 

interagerade emellertid med varandra om osäkerhet uppstod för att se hur vi skulle 

registrera individen. Nackdelen med observationer är att undersökningen begränsas till 

att endast kunna redogöra för det som sker framför oss och kan visa hur en individ beter 

sig men inte varför (Olsson & Sörensen 2011). 

 

3.3.3 Experimentgrupp och kontrollgrupp 

Observationsstudien har genomförts för att kunna forma en kontrollgrupp utifrån hur 

omgivningen ser ut i dagsläget som sedan jämfördes med experimentgruppen i den 

experimentella studien. Olsson och Sörensen (2011) skiljer mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp, där experimentgruppen utsätts för någon intervention var på resultatet 

sedan jämförs med kontrollgruppen. Vidare kan de olika grupperna vid vår studie 

komma att liknas vid en randomisering där individer slumpmässigt delas in i 

kontrollgrupp respektive experimentgrupp. Vid de tre första undersökningstillfällena 

observerades kunderna i den ordinarie miljön i butikslandskapet, vilka då bildade en 

kontrollgrupp. Sedan hängdes två olika informationsskyltar upp vid exponeringen av 

kaffet för att bidra till kundernas kunskap kring miljömärkta produkter. Därefter 
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observerade vi precis likadant som tidigare vid tre tillfällen för att kunna bedöma om 

det skett en förändring i konsumentbeteendet, och dessa blev då en experimentgrupp. 

 

Nedan följer ett schema över de gjorda observationerna med tidpunkt och tillfälliga 

kampanjer (figur 3.1). 

 

 

Figur 3.1 Sammanställning av observationsschemat för kontrollgrupper respektive experimentgrupper. 

 

3.4 Utformning av skyltar 

Valet att studera visuell stimuli i butikslandskapet föll på skyltning (se appendix 3), då 

synsinnet är kroppens mäktigaste sinne som upptar mer än 75 % av kroppens alla 

sinnesceller (Hultén et al. 2011). Nordfält (2007) beskriver skyltar som ett effektivt sätt 

att kommunicera med kunder som främst behöver ha en bra uppmärksamhetsförmåga, 

då uppfattningen av skylten kommer före tolkningen av den (Underhill 2010). Vidare 

förklaras att information på skyltar ska vara tydlig och logisk sammansatt för att 

informationen ska registreras. Nordfält (2007) menar att fler detaljerade argument på 

skyltar leder till ett bättre förtroende, medan Underhill (2010) menar att för mycket 

information leder till att individer ger upp läsningen. Vi valde att på en av skyltarna ha 

en mer uppmärksammande text medan på den andra ha en mer detaljerad beskrivning av 

vad de olika miljömärkningarna faktiskt betyder, då det är av vikt att tydliggöra vad 

märkningar som säljs faktiskt står för och därmed minska osäkerheten för kunderna 

(Thurow & Nilsson 2004).  
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Välutformade skyltar med kontrast mot bakgrunden anses uppmärksammas mest 

(Nordfält 2007). Olika färger anses skapa känslor som kan påverka köpbeteendet 

(Bellizzi et al. 1983). Röd är den färg som anses skapa mest uppmärksamhet (Hultén et 

al. 2011) och vi har lagt märke till att röd färg ofta används vid prissänkningar. Grön är 

en färg som påverkar humöret och anses vara fridfull (Bellizzi et al. 1983). Hultén et al. 

(2011) menar att grön också har en nära koppling till natur, vilket vi tycker 

överensstämmer med vår skyltning och därför valdes grön tillsammans med andra 

naturbaserade färger som brun och gul till skyltarna. Vi valde även att lägga till några 

bilder på naturen och kaffeodlingar för att verkligen få in den naturliga känslan av 

miljömärkningarna.  

 

Det är av vikt att analysera var skyltar bör placeras och att det styr hur skyltarna bör 

utformas (Underhill 2010). Då våra skyltar berörde kaffe ville vi ha skyltarna i 

anslutning till platsen där kaffet var uppställt då de skulle vara i närheten av produkten i 

fråga. Skyltar ska placeras där det är mest troligt att kunder tittar (Underhill 2010), 

vilket vi tog i beaktning och försökte placera dem i ögonhöjd. De hängdes inte upp på 

andra platser i butiken då vi ansåg att budskapet skulle glömmas bort om de inte fanns i 

anslutning till produkterna i fråga. De utformades för att lyfta fram en trovärdig 

förklaring av miljömärkta produkter, dock behöver det tas i beaktning att alla kunder 

troligtvis inte ser budskapet som trovärdigt och därmed inte påverkar deras beteende. 

Då skyltarna skapades med en naturlig koppling till miljön med neutrala färger kan det 

ha påverkat uppmärksammandet i mindre utsträckning än vad en uppseendeväckande 

skylt hade gjort. 

 

3.5 Operationalisering 

Johannesson och Tufte (2003) förklarar begreppet operationalisering som 

möjliggörandet av hur generella problem kan konkretiseras för att sedan kunna mätas 

eller klassificeras. Den kvantitativa ansatsen präglas av operationaliserade indikatorer 

som är lämpliga för att utföra mätningar (Johannesson & Tufte 2003; Olsson & 

Sörensen 2011). Nedan presenteras en teoretisk modell (figur 3.2) som visar studiens 

tillvägagångssätt i relation till teoretiska begrepp och utförda mätningar från 

observationerna. Visuell stimuli mättes genom uppsättning av informativ skyltning om 
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miljömärkningar i butikslandskapet och demografiska variabler studerades i form av 

kön och ålder. Kunderna observerades enbart, för att undvika interaktion och risken att 

influera kundernas val. Köpbeteende mättes i sin tur genom att studera vad kunden 

faktiskt köpte med sig för att kunna urskilja om val av märkt/omärkt produkt hade 

förändrats efter experimentet med uppsättning av skyltarna. Bortsett från ålder och kön 

studerades även andra kontrollvariabler som inköpskvantitet och produktkategori för att 

möjliggöra ytterligare mätningar och grupperingar. 

 

 

Figur 3.2. Operationaliseringsmodell (Källa: egen). 
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3.6 Population och urval 

Populationen i uppsatsen är svenska konsumenter i Sverige. Populationen är egentligen 

den grupp individer som forskningens resultat ska kunna generaliseras till (Olsson & 

Sörensen 2011; Eliasson 2006). Däremot är det är inte populationen vi vill generalisera 

resultatet till och uttala oss om utan undersökningen syftar istället till att undersöka 

sambandet mellan visuell stimuli och kundbeteende.  

 

Är populationen stor används ett stickprov eller ett urval för undersökningen som 

används till att generalisera för hela populationen (Eliasson 2006). Om data hämtas från 

alla i populationen genomförs en totalundersökning och om ett urval görs ur 

populationen genomförs en urvalsundersökning (Tufte 2011). Olsson och Sörensen 

(2011) lyfter fram att det är av stor vikt att definiera inklusionskriterier och 

exklusionskriterier, det vill säga vilka som ska delta i studien samt vilka som ska 

exkluderas. Undersökningen ägde rum på ICA Maxi i Kalmar och därmed blev vår 

urvalsram kunderna i denna butik, valt utifrån ett bekvämlighetsperspektiv.  

 

Eliasson (2006) beskriver icke-sannolikhetsurval där det inte finns någon information 

om individers sannolikhet att delta i urvalet vilket medför att sådana urval inte kan 

bekräftas representera en population. Därmed kan resultatet bli snedvridet, med höga 

andelar över- och undertäckning (Christensen et al. 2010). En typ av icke-

sannolikhetsurval är vad Olsson och Sörensen (2011) beskriver som tillfällighetsurval, 

vilket medför att urvalet inte kommer att bli slumpmässigt då det är de individer som 

finns tillgängliga som undersöks. Ett liknande urval är påstana urval, vilket innebär att 

forskarna befinner sig på en plats där personer av intresse befinner sig (Christensen et 

al. 2010). Vidare förklaras att denna urvalsmetod är vanlig vid mätningar på 

uppmärksamhetsvärde av exempelvis kampanjer. När vi utförde vårt experiment 

undersökte vi ett uppmärksamhetsvärde av informationsskyltar på miljömärkt kaffe och 

ansåg att det vara rimligt att undersöka personer som köper kaffe i butiken och därför 

blev urvalet till av en tillfällighet av de som befann sig i butiken när vi var där, vi 

befann oss då också på en plats där personer av intresse skulle finnas.  
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Grundström
4
 berättade att den äldre generationen besöker butiken på förmiddagen, 

medelålders och familjer på eftermiddagen samt ungdomar på kvällarna. Vidare har den 

förkunskapen lett till valet av tre olika dagar med tre olika tidpunkter för observation för 

att öka möjligheten att täcka in en representativ kontrollgrupp och experimentgrupp. 

Samma personer var inte med i de olika grupperna men vi gjorde de olika 

observationerna vid samma veckodag och tidpunkter med en veckas mellanrum för att 

få in samma typ av besökare i experimentgruppen som kontrollgruppen. Detta är något 

Christensen et al. (2010) samtycker med och menar att det är viktigt att grupperna 

motsvarar varandra i så stor utsträckning som möjligt. Om ett slumpmässigt urval hade 

genomförts genom fastställande av slumpmässigt valda dagar och tidpunkter till 

observationerna hade det kunnat resultera i att ytterst få kunder besökt butiken eller 

samma typ av kunder vid alla tillfällen. Det hade lett till att urvalet inte representerat 

populationen på ett bra sätt. Där av valdes tidpunkterna för observationerna med omsorg 

så att urvalet kom att täcka en så bred variation som möjligt och därmed ett medvetet 

val att utföra ett icke-sannolikhetsurval. 

 

3.7 Bearbetning av data 

Den data som samlats in under uppsatsens gång sammanställdes i ett Excel-dokument 

och kodades utifrån en utformad kodningsmall (se appendix 4) för att kunna utföra 

vidare beräkningar. Vidare användes SPSS för att utföra statistiska analyser och jämföra 

experimentgrupp med kontrollgrupp. De tester som användes var T-tester eftersom de 

ämnar beräkna skillnader i medelvärden mellan två grupper och säkerställer 

signifikansskillnader, därmed accepterar eller förkastar de hypoteser (Djurfeldt et al. 

2003). Hypotestest genom signifikanstest används för att statistiskt kunna säkerställa 

om resultatet av en experimentell förändring beror på en slumpvariation eller om det har 

skett en verklig förändring (Box et al. 2012; Djurfeldt et al. 2003). Signifikansnivån (p-

värdet) fastställdes till p = 0,05, vilket betyder att hypoteser accepteras när 5 % av 

skillnaderna orsakas av slumpmässighet, därmed får p-värdet vara högst 0,05 för att det 

ska vara statistiskt säkerställt och för att hypoteser ska accepteras (Djurfeldt et al. 2003).  

 

 

                                                           
4
 Catharina Grundström VD ICA Maxi Kalmar, diskussionsmöte den 9 april 2013. 
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3.7.1 Kausalitet 

Kausalitet beskrivs som ett samband av ett orsak-verkan förhållande mellan två 

fenomen, i ett ensidigt samband förklarar den ena variabeln den andra (Edling & 

Hedström 2003; Faarup & Hansen 2011). Vidare betyder det att forskaren måste 

bedöma vilken variabel som är oberoende och beroende, för att veta vilken variabel som 

påverkar och påverkas i orsak-verkan sambandet. Kausala undersökningar genomförs 

ofta genom experiment, för att kunna fastställa om det finns konkreta samband mellan 

orsak och verkan, genom en aktivitet och mäter sedan effekten, då syftet är att registrera 

resultatet av “vad händer om vi..?”  (Faarup & Hansen 2011). I experiment ändras en 

variabel (oberoende variabel) och mäter sedan om förändringen påverkar den andra 

variabeln (beroende variabel) (Christensen et al. 2010). Uppsatsen syftar till att 

undersöka om variabeln visuell stimuli, i form av förändrad exponering i 

butikslandskapet genom bidragande av information, kan visa på förändringar på 

variabeln köpbeteende. Jämförelsen i studien sker på resultatet före förändringen med 

resultatet efter för att se om förändringen orsakar effekt på individers köpbeteende. 

Esaiasson et al. (2012) framhåller att ett väl genomfört experiment är det säkraste 

användningssättet för att fastställa ett orsakssamband och för att kunna efterlikna 

verkligheten krävs det förändringar av värdet på den oberoende variabeln. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Tufte (2011) och Faarup och Hansen (2011) klargör att validitet handlar om i vilken 

utsträckning det som eftersträvas att mätas faktiskt mäts. Olsson och Sörensen (2011) 

uttrycker validitet som att rätt sak mäts och reliabilitet som hur bra det uppmätta mäts 

och därmed mätinstrumentets förmåga att faktiskt mäta rätt sak. Reliabilitet klargörs av 

huruvida undersökningen utförts på ett sådant sätt att oavsiktliga felregistreringar av 

data är undvikliga (Tufte 2011). Det står för hur pålitlig undersökningen är samt hur väl 

den kan replikeras och samtidigt uppnå samma resultat (Faarup & Hansen 2011; 

Eliasson 2006). Felregistreringar kan förekomma om forskarna inte är uppmärksamma 

och kontrolleras av att datainsamlingen är välplanerad samt av att flera forskare går 

igenom samma material (Tufte 2011). Som tidigare nämnts var vi hela tiden två 

observatörer på plats samt använde oss av interbedömarreliabiliteten för att minska bias 

i registreringar (i.e. vi vägde registreringarna mot varandra). Reliabiliteten är viktig för 
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att läsarna ska kunna kontrollera den data som slutsatserna bygger på och säkerställa 

den vetenskapliga trovärdigheten (Eliasson 2006).  

 

Olsson och Sörensen (2011) lyfter fram att den kvantitativa ansatsen måste hållas 

objektiv med en stark kontroll över den subjektiva sidan för att kunna jämföra olika 

individers värden samt för att möjliggöra att studien kan replikeras. Vidare förklaras att 

förutom av objektivitet, speglas trovärdigheten på studien av att forskningen har en 

vetenskaplig grund och utförs systematiskt. Argumentation ska vara saklig och 

förståelig av andra forskare för att slutsatser ska vara av värde, vilket genomsyras i 

uppsatsens metodval.  

 

3.8.1 Intern validitet 

Den interna validiteten vid experiment är i vilken utsträckning det kan klargöras att 

förändringen på den beroende variabeln orsakas av den oberoende variabeln 

(Christensen et al. 2010). Vidare påtalas att urvalsfel är en aspekt som påverkar den 

interna validiteten, vilket uppstår när olika undersökningsgrupper inte är jämförbara 

med varandra. För att förhindra det i ett kvasiexperiment klargörs att grupperna ska 

matchas så att de består av liknande människor. Vi försökte förhindra urvalsfelet genom 

att genomföra observationerna för de olika grupperna vid samma tidpunkter med en 

veckas mellanrum, då så väl vi som Grundström
5
 ansåg att den viktigaste faktorn för 

vilken typ av kunder som besöker butiken är just tidsaspekten. Historia är en annan 

aspekt som påverkar den interna validiteten och förklaras vara händelser utanför 

experimentet som kan komma att påverka beroendevariabeln och därmed resultatet 

(Christensen et al. 2010). En kontrollgrupp i experiment förhindrar att utomstående 

variabler ska kunna visa på påverkan av beroendevariabeln och istället säkerställa att 

förändringen föranletts av den oberoende variabeln (Bryman & Bell 2005).  

 

Ytterligare aspekter som påverkar den interna validiteten är undersökarens 

förväntningar och experimentets bortfall (Christensen et al. 2010). Där ett bortfall är de 

som inte fick möjlighet att delta i experimentet och kan särskilja sig från de som 

medverkade. Genom att observationerna utfördes med en så stor variation som möjligt i 

                                                           
5
 Catharina Grundström VD ICA Maxi Kalmar, diskussionsmöte den 9 april 2013. 
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vårt urval antyder vi att de som inte kom med i urvalet inte särskiljer sig 

anmärkningsvärt från de medverkande. Vi har även genom våra observationer undvikit 

att låta våra förväntningar influera deltagarna i experimentet genom användandet av ett 

på förhand utvecklat observationsschema samt genom att vi agerade som kunder och då 

inte gjorde kunderna medvetna om att experimentet pågick.  

 

3.8.2 Extern validitet 

Extern validitet förklarar om experimentet är realistiskt eller inte, om det är giltigt i sin 

verkliga miljö (Christensen et al. 2010). Det handlar även om i vilken utsträckning som 

resultatet kan generaliseras till personer och företeelser utanför experimentet. Till sist 

nämns också respondenternas förförståelse och förväntningar som en aspekt på hur den 

externa validiteten påverkas. Eftersom vi utfört vårt experiment i den naturliga miljön 

och utan respondenternas medvetenhet anser vi att experimentet är giltigt i dess verkliga 

miljö och att respondenterna inte har någon förförståelse eller förväntningar som kan 

komma att påverka den externa validiteten. 

 

3.9 Forskningsetik 

Esaiasson (2012) lyfter fram vikten av att inte utsätta de deltagande personerna för 

något som strider mot forskningsetiska principer. Individer på offentliga platser som blir 

observerade kan anses oetiskt och därför bör de skyddas genom att fokus bör ligga på 

det observerade fenomenet och därmed inte på specifika individer, vilka bör hållas 

anonyma (Persson & Sellerberg 2011). Detta togs hänsyn till under observationerna och 

inga personliga egenskaper utöver åldersgruppering och kön registrerades. Det gjordes 

för att bevara respondenternas anonymitet och för att det var irrelevant för 

undersökningens orsak-verkan förhållande.  
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4. EMPIRISKT RESULTAT 
Det empiriska kapitlet förklarar resultaten som uppkom genom experimentet och 

baseras på statistiska analyser för att klargöra om presenterade hypoteser kan uppnå 

signifikans för att sedan accepteras eller förkastas.  

 

 

Hela undersökningen bestod av 832 respondenter där 325 personer var med i 

kontrollgruppen och 507 personer i experimentgruppen. Som det går att utläsa i 

sammanställningen av observationsschemat (figur 3.1 på sida 33) var den första 

jämförelsen av första kontrollgruppen och första experimentgruppen likvärdiga med 109 

i kontrollgruppen och 107 i experimentgruppen. De resterande två jämförelserna skiljde 

i antal, med nästan dubbelt så många respondenter i experimentgrupperna. Det bör tas 

hänsyn till att de två sista experimentgrupperna inträffade precis efter löneutbetalning. 

Vid observationerna togs det även hänsyn till de olika kampanjerna som var aktuella för 

att veta hur priset påverkar köpbeteendet och hur det kunde komma att påverka 

resultatet av visuell stimuli. Det bör således tas i beaktning att vid de två sista 

experimenttillfällena var det en mer utmärkande kampanj, både gällande pris och 

marknadsföring. Den marknadsfördes i butiken med röd färg, produktens förpackning 

var röd samt stod placerad i mitten av gången. I vidare bemärkelse kommer den 

priskampanjen att benämnas som “den utmärkande kampanjen” då sammanlagt 64,8 % 

valde den kampanjprodukten före ordinarie produkter. Vid tidigare priskampanjer valde 

endast 19,2 % att köpa kampanjprodukterna.  

 

4.1 Hypotes 1 

Visuell stimuli genom informationsskyltar om miljömärkningar leder till ökad 

försäljning av miljömärkta produkter.  

 

Hypotesen ämnar utläsa samband mellan visuell stimuli genom skyltning av miljömärkt 

kaffe och köpbeteende. Hypotesen testades statistiskt genom en jämförelse mellan 

kontrollgrupp och experimentgrupp gällande skillnader i andelen köpt miljömärkt kaffe 

mot omärkt kaffe. Det procentuella resultatet visade att andelen som handlade 

miljömärkt kaffe i kontrollgruppen var på 14 % och i experimentgruppen hade den ökat 
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med en procentenhet. När datan testades i ett T-test framkom det att det inte var någon 

statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna då signifikansnivån p = 0,682 > 0,05 

(tabell 4.1). 

 

 

Tabell 4.1. Signifikansvärdet av visuell stimuli mellan experiment- och kontrollgrupp. 

 

Vidare bröts hypotesen ned med hänsyn till den utmärkande priskampanjen som 

förekom vid de två sista experimenttillfällena. Därmed testades de enskilda kontroll-

grupperna mot de enskilda experimentgrupperna. Vid den första jämförelsen mellan 

första kontroll- och experimentgrupp var den procentuella andelen som handlade 

miljömärkt kaffe 9 % i kontrollgruppen jämfört med 25 % i experimentgruppen. Datan 

testades i ett T-test och visade på en statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna då 

signifikansnivån p = 0,002 < 0,05 (tabell 4.2). Därmed föreligger det en signifikant 

skillnad i antalet kunder som köpte miljömärkt kaffe vid visuell stimuli i första 

experimentgruppen jämfört med första kontrollgruppen. Även om första jämförelsen 

bara är en del i hela undersökningen, innehöll den över 200 respondenter vilket anses 

vara en tillräcklig mängd för att den statistiska signifikansen ska kunna fastställas. Vid 

andra jämförelsen mellan kontroll- och experimentgrupp förelåg ingen statistisk 

säkerställd skillnad och vid den tredje observationen hade andelen köp av miljömärkt 

kaffe minskat i experimentgruppen till skillnad från kontrollgruppen.  

 

 

Tabell 4.2. Signifikansvärdet av visuell stimuli mellan respektive experiment- och kontrollgrupp.  
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Hypotes 1 förkastas med underlag från den totala undersökningen, då den inte visade 

någon signifikant skillnad mellan kontrollgrupper och experimentgrupper i 

köpbeteendet (tabell 4.1). Vid en nedbrytning kan däremot hypotesen accepteras, när 

det inte finns utmärkande priskampanjer närvarande i butiksmiljön, med underlag i att 

första jämförelsen påvisade en signifikant skillnad i köpbeteendet (tabell 4.2). 

 

4.2 Hypotes 2 

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i form av ökad försäljning av 

kampanjvaran. 

 

Hypotesen påvisar att priser i form av tillfälliga priskampanjer påverkar köpbeteendet. 

Det förekom priskampanjer vid samtliga tillfällen av observationerna, men den mer 

utmärkande kampanjen förelåg vid två tillfällen vilken erhöll så väl kraftigare 

prisminskning som mer marknadsföring. Sammanlagt visade alla observationer att 

kampanjvaror valdes av 41 % respondenter. Under de observationstillfällen med mindre 

kampanjer var det sammanlagt 19,2 % som köpte kampanjvaror jämfört med den 

utmärkande priskampanjen då det var 64,8 %. Genom T-test på jämförelser mellan 

samtliga köp av kampanjvara och ordinarie vara visade signifikansnivån på p = 0,000 < 

0,05 (tabell 4.3) vilket tyder på att priskampanjer påverkar köpbeteende. 

 

Från ICA Maxis försäljningssiffror kunde vi även utläsa att kampanjprodukterna under 

de två sista observationstillfällena uppkom till ungefär 60 % av den totala försäljningen 

av kaffe de dagarna, jämfört med endast cirka 20 % av försäljningen av samma 

produkter utan kampanj resterande dagar. Även det visar på att priskampanjer påverkar 

köpbeteendet då kampanjprodukterna ökade i försäljning.  Därmed accepteras 

hypotesen. 

 

 

Tabell 4.3. Signifikansvärdet av priskampanj jämfört med ordinarie produkter. 
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Resultatet av att en så stor procentandel valde att köpa kampanjvaror vid den mer 

utmärkande priskampanjen (64,8 %) resulterade i att undersökningar utfördes mellan 

skillnader i köpbeteendet av de olika priskampanjerna. Det gjordes mellan de dagar en 

mindre priskampanj var aktuell, mot de dagar där den mer utmärkande priskampanjen 

var aktuell. Genom ett T-test framkom det att p = 0,000 < 0,05 (tabell 4.4), vilket 

innebär att det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan observationerna med 

mindre kampanjer och observationerna med en mer utmärkande kampanj. Det visar på 

att en större priskampanj med större prissänkning och mer marknadsföring påverkar 

köpbeteende i större utsträckning än vad en mindre priskampanj gör.  

 

 

Tabell 4.4. Signifikansvärdet av priskampanjer mellan utmärkande kampanj och mindre utmärkande. 

 

4.3 Hypotes 3 

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i högre grad än informativ skyltning 

och minskar därmed sambandet mellan visuell stimuli och köpbeteende.  

 

För att testa om priskampanjer påverkar köpbeteendet i högre utsträckning än visuell 

stimuli genom skyltar, har hänsyn tagits till att den mer utmärkande kampanjen tilldrog 

sig mer köp (sammanlagt 64,8 %) än vad de mindre priskampanjerna gjorde 

(sammanlagt 19,2 %). De dagar experimentet utfördes var det “en vanlig” priskampanj 

den första dagen och då var det 17,8 % som inhandlade kampanjvaror, mot de andra två 

experimentdagarna då en mer utmärkande priskampanj var aktuell och resulterade i att 

66,3 % respektive 64,2 % inhandlade rabatterade varor. Det tyder på att en mer 

utmärkande priskampanj påverkar köpbeteendet i högre grad än en mindre utmärkande 

kampanj, vilket är nämnt som en statistisk säkerställd skillnad i föregående hypotes, H2 

(tabell 4.4).  
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Visuell stimuli i form av skyltar förändrar köpbeteendet, vilket påvisades redan under 

H1. Det gällde dock endast den första experimentgruppen mot den första 

kontrollgruppen, där en signifikant skillnad påvisades (tabell 4.2). Däremot var det 

endast då både kontroll- och experimentgrupp föregick  under “vanliga priskampanjer”. 

När den mer utmärkande priskampanjen var aktuell var det däremot ingen signifikant 

skillnad i hur visuell stimuli påverkade köpbeteendet, vilket tyder på att den utmärkande 

kampanjen influerade i hur visuell stimuli påverkar köpbeteende och därmed påverkade 

köpbeteendet i högre grad än vad visuell stimuli gjorde. Hypotesen accepteras därmed 

när priskampanjer är utmärkande i form av större prissänkning och mer utformad 

marknadsföring, vilket var fallet med den mer utmärkande kampanjen. 

 

4.4 Hypotes 4 

Ålder är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

För att kunna mäta hur olika åldersgrupper påverkas av visuell stimuli, delades 

respondenterna in i tre olika åldersgrupper under observationerna; yngre, medel och 

äldre. Varje åldersgrupp testades sedan för skillnader i köpbeteendet före och efter 

visuell stimuli, gällande köp av miljömärkt kaffe. Testerna gjordes även här genom T-

tester och med varje åldersgrupp var för sig. Ingen av åldersgrupperna visade på någon 

signifikant skillnad gällande andelen som köpte miljömärkt kaffe före och efter 

påverkan av visuell stimuli (tabell 4.5). Därmed förkastar vi hypotesen om att olika 

åldersgrupper påverkas i olika grad av visuell stimuli. Det kan dock påtalas att den 

yngre åldersgruppen hade störst förändring från kontroll- till experimentgrupp gällande 

köp av miljömärkt kaffe. Från andelen 13 % till 26 % vilket är en ökning med 13 

procentenheter, jämfört med åldersgruppen äldre som hade en ökning på en 

procentenhet och medel som hade en minskning på en procentenhet.  
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Tabell 4.5. Signifikansvärdet av visuell stimuli för åldersgrupperna mellan experiment- och kontrollgrupp 

i den totala undersökningen. 

 

Med hänsyn till accepterandet av H3, att uppmärksammade priskampanjer påverkar 

köpbeteendet mer än visuell stimuli, har hypotesen brutits ned. Statistiska tester gjordes 

på den första experimentgruppen mot den första kontrollgruppen (då ingen utmärkande 

kampanj var aktuell) för att urskilja förändringar i köpbeteendet efter visuell stimuli i de 

olika åldersgrupperna, utan påverkan från priskampanjen. T-testerna visade att den unga 

åldersgruppen hade en signifikant skillnad i köpbeteende efter visuell stimuli där p = 

0,003 < 0,05 (tabell 4.6) vilket åldersgrupperna medel och äldre inte hade. När det inte 

finns utmärkande priskampanjer närvarande i butiksmiljön, finns det underlag att 

diskutera att unga påverkas mer av visuell stimuli än resterande åldersgrupper. Det bör 

däremot beaktas att andelen av de olika åldersgrupperna varierade mellan de olika 

dagarna och att till exempel andelen äldre var högst under torsdagen (andra kontroll- 

och experimentgrupp) och lägst under lördagen (första kontroll- och experimentgrupp). 

Med anledning att de olika åldersgrupperna inte var jämna och begränsade till antalet är 

den statistiska säkerställningen inte fullständigt trovärdig.  
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Tabell 4.6. Signifikansvärdet av visuell stimuli för åldersgrupperna mellan första experiment- och 

kontrollgrupp. 

 

4.5 Hypotes 5 

Kön är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

Kön delades in vid observationerna i grupper om man, kvinna eller par. Kategorin par 

grundades på att en mängd kunder handlade tillsammans med någon. Par är alla som 

handlade med vuxet sällskap, oavsett kön, men det saknas kännedom om de delade 

hushåll eller inte. Precis som med åldrarna testades könsgrupperna var för sig i T-tester 

för att utvinna om det fanns någon skillnad i köpbeteende av köpt miljömärkt vara, före 

och efter visuell stimuli i de olika grupperna. Testerna visade att par var de som ökade 

sina köp av miljömärkt kaffe mest efter visuell stimuli, från 15 % i kontrollgruppen till 

25 % i experimentgruppen, vilket är en ökning på tio procentenheter. Kvinnor ökade 

köpen av miljömärkta varor med endast två procentenheter och män minskade i andelen 

som köpte miljömärkt efter visuell stimuli mot andelen som köpte det innan. Däremot 

var det ingen av grupperna som visade på någon statistisk säkerställd skillnad i 

köpbeteendet före och efter visuell stimuli (tabell 4.7) vilket tyder på att hypotesen 

förkastas om att olika kön påverkas i olika grad av visuell stimuli. Det kan däremot 

påtalas att män hade den största andelen som köpte miljömärkt kaffe innan experimentet 

utfördes med 18 % jämfört med 12 % av kvinnorna och 15 % av paren. 
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Tabell 4.7. Signifikansvärdet av visuell stimuli för könsgrupperna mellan experiment- och kontrollgrupp i 

totala undersökningen. 

 

Även angående kön har accepterandet av H3 tagits hänsyn till, att uppmärksammade 

priskampanjer påverkar köpbeteendet mer än visuell stimuli och hypotesen bröts 

därmed ned. Statistiska T-tester utfördes även här på endast den första kontroll- och 

experimentgruppen. Testerna visade att kvinnor har förändrat köpbeteendet efter visuell 

stimuli med en statistisk signifikans på p = 0,003 < 0,05 samt att par var precis på 

gränsen till signifikans gällande förändrat köpbeteende efter visuell stimuli med p = 

0,052 > 0,05, medan män saknade signifikans (tabell 4.8). Precis som med 

åldersgrupperna finns det underlag för diskussioner att kvinnor påverkas i högre grad av 

visuell stimuli när det inte förekommer utmärkande priskampanjer. Det bör däremot 

beaktas att kvinnor var den största andelen i första jämförelsen samt att grupperna var 

begränsade till antalet är den statistiska säkerställningen inte fullständigt trovärdig.  

 

 

Tabell 4.8. Signifikansvärdet av visuell stimuli för könsgrupperna mellan första experiment- och 

kontrollgrupp. 
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4.6 Sammanfattning av testade hypoteser 

Nedan sammanfattas hypoteserna för att på ett enkelt och tydligt sätt visa vilka som 

accepterades och förkastades. 

 

 

Tabell 4.9. Sammanfattning av hypoteser. 
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5. ANALYS 
I form av nyttjande av visuell stimuli med intentionen att förändra individers 

köpbeteende analyseras nedan det statistiska resultatet från föregående kapitel. Vidare 

bygger analysen på att urskilja om kausala samband föreligger i förhållande till den 

teoretiska referensramen.  

 

5.1 HYPOTES 1 

Visuell stimuli genom informationsskyltar om miljömärkningar leder till ökad 

försäljning av miljömärkta produkter.  

 

Hypotesen syftade att undersöka om visuell stimuli har effekt på köpbeteendet genom 

att hänga upp skyltar med informativa budskap om miljömärkningar. Genom att erhålla 

information till kunden vid köptillfället kan värde skapas samt att uppmärksamhet kan 

väckas när ögat fokuserar på visuell information (Lurie & Mason 2007; Hultén et al. 

2011; Raghubir 2010). Då synsinnet svarar för majoriteten av fattade beslut måste 

sinnesuttryck visualiseras för konsumenterna (Hultén et al. 2011), vilket tyder på 

studiens resultat att visuell stimuli har benägenhet att påverka kunders köpbeteende. 

Däremot är det först när hypotesen brutits ned fördelat på första experimentgruppen 

med motsvarande kontrollgrupp som signifikansnivån uppfylldes. Visuell stimuli i form 

av skyltar kan därmed utläsas vara av uppmärksamhetsvärde genom att det påverkar 

köpbeteendet mellan första kontrollgruppen och första experimentgruppen. I sin tur 

stödjer det teorin om att skyltar är ett strategiskt sätt att kommunicera ut budskap på, då 

de har hög uppmärksamhetsfaktor (Nordfält 2007; Thurow & Nilsson 2004; Underhill 

2010). En ökning på 16 procentenheter kunde utläsas vilket medför att skyltarna har 

benägenhet att påverka individers respons gällande den sensoriska informationen och 

endast 0,2 % av resultatet beror på slumpmässighet (tabell 4.2).   

 

Däremot kan det inte statistiskt säkerställas att det mellan samtliga kontroll- och 

experimentgrupper har skett en förändring gällande köpbeteendet då det endast var de 

första grupperna som uppnådde signifikans. Vidare medför det att hypotesen måste 

förkastas när samtliga grupper är medräknade men att signifikans föreligger och visar 

att hypotesen kan accepteras vid endast jämförelse mellan första kontrollgrupp 
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respektive experimentgrupp. Det utvunna resultatet visar därmed att visuell stimuli 

påverkar köpbeteendet endast när det inte finns utmärkande priskampanjer närvarande i 

butiksmiljön. Det styrker därmed att visuella sinnesuttryck hjälper människor att 

upptäcka förändringar samt att stimuli i servicelandskapet utvecklar nya beteenden 

(Bitner 1992; Hultén et al. 2011).  

 

Då endast två typer av skyltar användes, anses det vara i relation till vad Thurow och 

Nilsson (2004) påpekar om att inte utsätta individer för en större mängd stimuli på en 

och samma gång. Skyltar har benägenhet att kommunicera budskap men bör användas 

reperativt för att öka uppmärksamheten och inspirera kunderna för att försäljningen ska 

öka, vitalt är även att budskapet är realistiskt och innehåller flera starka argument 

(Falonius & Hedberg 1997; Nordfält 2007; Thurow & Nilsson 2004; Underhill 2010). 

Då skyltarna hade en välutformad design i förhållande till budskap och färger, innehöll 

slagkraftiga budskap och starka argument samt att flera kopior var uppsatta antas vara 

förklaringen till varför signifikansen blev så hög vid första kontrollgruppen. 

Anledningen till att effekten inte kunde statistiskt säkerställas mellan de andra 

grupperna förklaras mer ingående under hypotes två och tre, då resultatet visar att 

priskampanjer har en betydelsefull inverkan på kunders uppmärksamhet och 

köpbeteende.  

 

Det framhävs att effekten av visuell information kan stärkas med rätt färg och struktur 

och att färgkombinationer kan stimulera kunders känslor och skapa effekter på 

beteendet i butikslandskapet (Donovan & Rossiter 1982; Evans et al. 2006; Lin & 

Worthley 2012; Lurie & Mason 2007; Thurow & Nilsson 2004). De neutrala färger som 

skyltarna utformades med kan vara en anledning till att effekten inte blev signifikant 

mellan resterande jämförelsegrupper, trots att grön, brun och gul färg anses påverka 

humöret och stimulera intellektet så väl som att öka individers moral (Bellizzi et al. 

1983; Evans et al. 2006; Hultén et al. 2011). Det grundas i sin tur på att röda toner har 

ett högre uppmärksamhetsvärde än neutrala färger (Evans et al. 2006; Hultén et al. 

2011).  
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Då skyltarna även innehöll så väl grafiska som textuella budskap från trovärdiga källor 

(Eckhardt et al. 2010; Solomon et al. 2010) antas utformningen av skyltarna bidragit till 

hur individer uppmärksammat och tolkat skyltarna, vilket dock inte är något som kunnat 

mätas statistiskt. Det kan därmed utläsas att den visuella informationen har påverkat 

beslutsfattandet i butikslandskapet då resultatet visar signifikans samt att en tydlig 

visualisering av miljömärkta produktattribut är ett strategiskt tillvägagångssätt för att 

skapa uppmärksamhet (Hultén et al. 2011; Nordfält 2007; Persson & Hemberg 2010).  

 

Andra faktorer i butikslandskapet kan även tänkas ha inverkan på resultatet, då det inte 

är sannolikt att det var samma personer i respektive kontroll- och experimentgrupp, som 

exempelvis kundens humör och hushållskassa. Samtidigt bör det även beaktas att första 

kontroll- respektive experimentgrupp ägde rum precis innan löneutbetalning, vilket 

pekar på att den ekonomiska aspekten faktiskt inte hade så stort inflytande på det fattade 

beslutet, då miljömärkta produkter ofta ligger på en högre prisnivå, men att de inte kan 

överkomma en kraftigt skyltad prissänkning. Det kan vidare tolkas som att individer 

faktiskt är villiga att betala mer för etiska produkter i enlighet med vad Europeiska 

gemenskapernas kommission (2001), Persson och Hemberg (2010) och Thurow och 

Nilsson (2004) lyfter fram. 

 

5.2 HYPOTES 2 

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i form av ökad försäljning av 

kampanjvaran. 

 

Ett tydligt mönster kan utläsas i hur kunder reagerar på tillfälliga priskampanjer i 

butikslandskapet. Produktval styrs ofta av den ekonomiska aspekten (Suk et al. 2012). 

Specialexponering skapar köptrohet och tillfälligt skyltade priskampanjer har 

benägenhet att öka försäljningen, likväl som att röd färg ökar adrenalintillförseln och på 

så sätt påskyndar köpbeslutet (Allenby & Ginter 1995; Axelsson & Agndal 2012; Evans 

et al. 2006; Hultén et al. 2011; Nordfält 2007; Thurow & Nilsson 2004). Utförda 

mätningar visade att priskampanjer har en effekt på sambandet mellan kampanjer och 

köpbeteendet som statistiskt kunde säkerställas utan slumpmässig påverkan (tabell 4.3), 
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vilket överensstämmer med vad Nordfält (2007) påstår, att skyltar med ett nedsatt pris 

av en viss produkt leder till ökad försäljning. 

 

Då det även kunde utläsas en signifikant skillnad mellan de olika kampanjerna visade 

att den mest förmånliga priskampanjen företrädde effekten på köpbeteenden. Den 

kampanjen marknadsfördes tydligare än de tidigare kampanjerna samt hade en 

kraftigare prisminskning, vilket kan tolkas som vad Eckhardt et al. (2010) menar, att 

den ekonomiska aspekten är av stor betydelse för köpbeteendet och den produkt som 

föredras. Vidare var prisskyltarna för den mer utmärkande kampanjen av högt 

uppmärksamhetsvärde och priset framhävdes med röd färg samt erhöll en röd 

förpackning och var placerad mitt i gången. Röd färg sägs vara färgen med störst 

uppmärksamhetsvärde (Hultén et al. 2011). Dessutom anses låga priser överlag vara 

attraktiva erbjudanden med hög uppmärksamhetsfaktor (Axelsson & Agndal 2012). När 

prisskyltarna framhävs så väl samt att den röda förpackningen antas påskynda 

uppmärksamheten kan det tolkas som att priskampanjen klassificeras som en visuell 

stimuli med effekt på köpbeteendet och bekräftar därmed teorier kring att visuell stimuli 

genom färgkombinationers betydelse har en hög påverkan på individers 

beteendemönster.  

 

Trots att beteendet kan utläsas mot att individer är villiga att betala ett högre pris för 

etisk konsumtion antas det inte kunna överkomma drivkraften från priskampanjer och 

ifrågasätter därmed hur stark viljan faktiskt är att betala mer för dessa produkter 

(Europeiska gemenskapernas kommission 2001; Persson & Hemberg 2010; Thurow & 

Nilsson 2004).  

 

5.3 HYPOTES 3  

Skyltning av priskampanjer påverkar köpbeteendet i högre grad än informativ skyltning 

och minskar därmed sambandet mellan visuell stimuli och köpbeteende.  

 

Så varför kunde då inte det slutliga utfallet av visuell stimuli mellan samtliga kontroll- 

och experimentgrupper statistiskt säkerställas? Då tidigare hypoteser ämnat undersöka 

om visuell stimuli genom skyltning samt aktuella priskampanjer påverkar köpbeteende 
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syftar den tredje hypotesen till att undersöka om individer påverkas i högre grad av ett 

lägre pris. I förhållande till vad som tidigare uttalats om priskampanjers positiva 

effekter (Allenby & Ginter 1995; Axelsson & Agndal 2012; Nordfält 2007) kan det vara 

en påverkande faktor till varför signifikans av visuell stimuli endast erhölls mellan 

första experimentgruppen och första kontrollgruppen. Trots att det förekom 

priskampanjer under samtliga observationer, med mer eller mindre marginal till 

orginalpriset visade resterande experiment, då den mest fördelaktiga kampanjen ägde 

rum, på tydlig ökad försäljning på just kampanjproduktgruppen. Det tyder på att 

produkter som skyltats med ett nedsatt pris ökar försäljningen, vilket är enhetligt med 

vad Nordfält (2007) och Axelsson och Agndal (2012) indikerar om att skyltade 

priskampanjer har benägenhet att skapa uppmärksamhet och öka försäljningen. 

Försäljningssiffror från ICA visar på en ökning med drygt 40 procentenheter av varan 

som hade kampanj under de två sistkommande dagarna mot när den inte hade kampanj, 

vilket visar på ett starkt samband mellan priskampanjer och produktgruppens 

omsättning.  

   

Då ständiga förändringar har benägenhet att förändra beteendet hos individer (Donovan 

& Rossiter 1982) kan det vara en anledning till att signifikansnivån av visuell stimuli 

blev så hög mellan första kontrollgrupp och första experimentgrupp samt att 

priskampanjerna överlag hade så stor inverkan på individers köpbeteende. En 

prissänkning bidrar till ett mer tilltalande erbjudande om det nedsatta priset framhävs 

med skyltning samtidigt som priset anses vara en av de främsta produktegenskaperna 

(Axelsson & Agndal 2012; Nordfält 2007). Det tyder på att visuell stimuli genom 

informerande skyltning inte har likvärdig slagkraft i förhållande till att övervinna en 

ekonomisk rationalisering, vilket strider mot teorin att en tilltalande exponering skulle 

främja försäljningen i högre grad än en priskampanj (Eckhardt et al. 2010). Vidare 

betyder det att en visuell stimuli med starkare ekonomiska grunder har en mer kraftfull 

effekt och därmed en starkare påverkan på individers köpbeteende än vad visuell stimuli 

genom information om etisk konsumtion har.  
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5.4 HYPOTES 4 

Ålder är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

Med hänsyn till första hypotesen har kontrollvariabler som kön och ålder använts för att 

se om särskiljande beteendeegenskaper kunde utmärkas på beteendet. Hypotesen 

ämnade undersöka om skillnader mellan olika åldersgrupper kunde utläsas vid 

relationen mellan visuell stimuli och köpbeteende. Ingen av åldersgrupperna visade på 

signifikant skillnad i beteendet gällande den totala undersökningen, vilket motsäger 

teorierna om att äldre påverkas i mindre utsträckning. Däremot kan resultatet bero på att 

priskampanjer påverkar i större utsträckning än vad visuell stimuli gör.  

 

Den yngre generationen visade på en ökning av miljömärka produkter, när den 

utmärkande kampanjen inte var aktuell, vilket kan tolkas som att de är mer mottagliga 

för visuell stimuli än resterande respondenter. Det följer teorin om att äldre har en 

minskad förmåga att reagera på marknadens stimuli (d’Astous 2000). Däremot menar 

d’Astous (2000) mest sannolikt den äldre målgruppen som vad vi klassificerat som den 

äldre gruppen i undersökningen och därmed kan inget utlåtande om medelgruppen 

göras. Vidare bör det beaktas att resultatet från observationerna när det inte förekom en 

utmärkande kampanj tillföll på en lördag för kontroll- respektive experimentgrupp. 

Observationerna valdes att göras vid tre olika dagar för att få in en så pass bred 

variation av människor som möjligt. Att endast använda den första dagen för att 

säkerställa om det var en skillnad i hur åldersgrupper påverkas av visuell stimuli kan 

därmed vara snedfördelad då olika typer av människor handlar vid olika tillfällen. Precis 

som Grundström
6
 nämnde att äldre människor ofta handlar på morgonen visade vårt 

resultat att andelen äldre var som störst på torsdagmorgnarna. Andelen äldre människor 

var därmed inte så hög under lördagen vilket kan ha lett till att de var för få för att visa 

någon skillnad.  

  

                                                           
6
 Catharina Grundström VD ICA Maxi Kalmar, diskussionsmöte den 9 april 2013. 
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5.5 HYPOTES 5 

Kön är av betydelse för hur individers köpbeteende påverkas av visuell stimuli. 

 

På liknande sätt som hypotes fyra syftar följande hypotes till att undersöka sambandet 

mellan kön och påverkan av visuell stimuli. Som tidigare nämnts inkluderade 

kategoriseringen även par. Då det inte kunde statistiskt säkerställas att det förelåg 

skillnader i köpbeteende gällande män och kvinnor i den totala undersökningen 

ifrågasätts tidigare studier. Det beror på att tidigare forskning visar att bearbetning av 

marknadsföringsinformation skiljer sig mellan olika kön, att kvinnor betraktar 

information mer detaljrikt och därmed är mer lättpåverkade vid förändring (d’Astous 

2000; Meyers-Levy & Maheswaran 1991; Underhill 2010). Däremot kan det istället 

tolkas som att män inte lägger märke till specifika marknadsbudskap utan förhåller sig 

till butikens helhet vilket kan förklara varför ingen signifikans kunde fastställas. Det 

visar däremot på att teorin skulle behöva klarläggas som ett allmänt beteende, då inga 

uppenbara skillnader mellan könen kunde klargöras.  

 

När testerna endast behandlade de individer som närvarade i kontroll- och 

experimentgrupp ett, uppkom en signifikans på kvinnors beteende före och efter visuell 

stimuli. Par-grupperingen föll precis på gränsen för uppfyllelse av signifikans och 

männen hade som tidigare nämnts en högre köpkvantitet av märkta produkter före 

experimentet (tabell 4.8). Vidare medför det att paralleller kan dras till föregående 

hypoteser gällande priskampanjer och att utfallet kan ha blivit annorlunda om inte 

utmärkande kampanjer förelåg under de senare observationerna. 

 

Utmärkande drag som kunde utläsas under samtliga observationstillfällen var att många 

kunder gick rakt fram till en sorts kaffe, tog ett paket och sedan gick igen. Det antas 

bero på att kunderna vet vad de vill ha redan på förhand och agerar utifrån gamla vanor, 

vilket överensstämmer med vad Nordfält (2007) antyder om att val av produkt i 

livsmedelsbutiker sker på bara några sekunder. Det överensstämmer även med att män 

tenderar till att gå rakt fram till den önskade produkten för att ta den och sen snabbt gå 

igen (Underhill 2010). Däremot som nämndes tidigare var männens köpbeteende i 

relation till miljömärkta produkter i kontrollgruppen (i.e. före experimentet) högre före 

experimentet ägde rum, vilket kan tyda på Underhills (2010) teori att de inte är 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000028?#BIB17
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eftertänksamma i butiksmiljön. I och med att männens köpbeteende gällande 

miljömärkta produkter till och med minskade efter experimentet överensstämmer det 

med sistnämnda teorin. Vidare ifrågasätter det utlästa beteendet att individers personliga 

karaktärsdrag, som kön, anses avspeglas i responsen i beteendemönstret genom 

stimulansen (Axelsson & Agndal, 2012; Donovan & Rossiter 1982) då inga särskiljande 

drag kunde utläsas i agerandet i butiksmiljön, vilket tyder på att individer trots allt inte 

agerar utmärkande utifrån kön. 

 

Däremot har sällskapande kunder benägenhet att köpa mer än ensamma kunder 

(Nordfält 2007) vilket studiens resultat inte överensstämmer med, då resultatet inte var 

statistiskt säkerställt. Däremot visade resultatet att par ökade sina köp av miljömärkta 

produkter med flest procentenheter mellan kontrollgrupp och experimentgrupp.  

 

5.6 Sammanfattning av analyserade hypoteser  

Hypotes 1 - Individer påverkas av visuell stimuli genom att köpa mer av den framhävda 

produkten, om det inte finns utmärkande prisnedsättning av liknande produkt, vilket 

medför att hypotesen delvis kan accepteras.  

 

Hypotes 2 - Individer påverkas av skyltade prisnedsättningar. 

 

Hypotes 3 - Individer påverkas i högre grad av prisnedsättande skyltning än visuell 

stimuli genom informativ skyltning.  

 

Hypotes 4 - Olika åldersgrupper påverkas inte i olika grad av visuell stimuli om 

förmånliga priskampanjer föreligger. Däremot påverkas den yngre åldersgruppen i 

högre grad av visuell stimuli när endast mindre utmärkande kampanjer föreligger. 

 

Hypotes 5 - Kön är inte avgörande för hur visuell stimuli tolkas om förmånliga 

priskampanjer föreligger. När mindre utmärkande kampanjer föreligger påverkas 

kvinnor i högre grad av visuell stimuli än män.  
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6. AVSLUTNING 
Det avslutande kapitlet syftar till att klargöra svaret på uppsatsens forskningsfråga i 

förhållande till testade hypoteser. Vidare uppmärksammas de begränsningar som bör 

beaktas i förhållande till resultatet och slutligen lyfts det fram hur framtida forskning 

bör belysa området.  

 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen ämnade undersöka sambandet mellan visuell stimuli genom informativ 

skyltuppsättning och dess effekt på individers köpbeteende i butikslandskapet genom att 

besvara följande forskningsfråga:  

 

Hur påverkar visuell stimuli kunders köpbeteende i butiksmiljön? 

 

De informativa skyltarna beaktade budskap om miljömärkta produkter och syftade till 

att främja kunders köpbeteende mot den miljömärkta produktkategorin. Det kan utläsas 

att visuell stimuli har en påverkan på kunders köpbeteende genom att de köper mer av 

de skyltade produkterna. Däremot, när det förekommer förmånliga priskampanjer med 

betydande skillnad i pris och butiksmarknadsföring, påverkar priset i högre utsträckning 

än vad visuell stimuli med informativ skyltning gör. Det medför att påverkan på 

kunders köpbeteende endast kan säkerställas i begränsad utsträckning av visuell stimuli. 

Vidare kan det därmed fastställas att priskampanjer påverkar sambandet mellan visuell 

stimuli och köpbeteendet och att det inte varit möjligt att överkomma ekonomisk 

rationalisering med hjälp av visuell stimuli, utan individer handlar främst efter pris. 

Slutligen kan det understrykas att inga större skillnader mellan kön och ålder har 

utvunnits, förutom vid observationen utanför den mest förmånliga priskampanjen, där 

kvinnor och yngre särskilde sig.  
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Figur 6.1. Priskampanjers påverkan på sambandet mellan visuell stimuli och köpbeteendet. 

 

Då priskampanjer har ett stort inflytande på kunders köpbeteende i butikslandskapet och 

till och med en högre effekt än det visuella stimuli som genomfördes är det i begränsad 

utsträckning uppsatsen bidrar till hur butiker kan kommunicera ut budskap samt 

möjliggör en effektivare marknadsföring i butik. Det ska däremot påtalas att effekten 

var hög när annan skyltning inte förelåg vilket ändå tyder på att köpbeteendet har 

påverkats. Då den mätningen grundades på en stor mängd undersökningspersoner i så 

väl experiment- som kontrollgrupp samt erhöll signifikans anses resultatet vara av 

betydelse för forskningen samt ha benägenhet att påverka individer. Det betyder vidare 

att uppmärksamheten av miljömärkta produkter sannolikt har ökat och att butiker 

därmed har möjlighet att bidra till en minskad global miljöpåverkan och förbättra 

människors arbets- och levnadsförhållanden genom att framhäva budskapen med socialt 

och miljömässigt hållbar konsumtion. Det visar vidare på att studien har lyckats komma 

ett steg närmare till att minska gapet mellan uttryckta attityder och intentioner i relation 

till det faktiska köpbeteendet. Däremot har vi ännu inte lyckats överträffa tidigare 

forskning som visar att den ekonomiska aspekten besitter en avgörande roll för att 

konsumera mer etiskt, vilket slutligen medför att den aspekten inte går att övervinna 

genom visuell stimuli från informativa skyltar, trots att en realistisk syn på etisk 

konsumtion framhävdes.  

 

6.2 Begränsningar 

Vi erhöll ingen möjlighet att förändra exponeringen av produkterna, då de flesta 

miljömärkta produkterna är placerade högst upp på hyllorna och därmed inte i en 

iögonfallande höjd kan det antas begränsa effekten av visuell stimuli.  

 

Visuell Stimuli 

(informativa skyltar) 
Köpbeteende 

Pris-

kampanjer 
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Det kan inte säkerställas att resultatet är generaliserbart till andra produkter i andra 

butiker, då studien enbart har utförts på produktgruppen kaffe på ICA Maxi i Kalmar. 

Kaffe valdes på grund av sitt stora utbud inom miljömärkta produkter och utgör därmed 

en stabil grund för uppsatsens resultat. Begränsningen grundar sig att undersökningens 

metodval är applicerbart på andra miljömärkta produkter och studiedispositionen i sig är 

replikerbart men att alla produkter inte bör generaliseras till resultatet.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Då experimentet inte kan följas upp över tiden försvårar processen för att se om det har 

en långsiktig effekt. Det betyder att det hade varit intressant om studien replikerades 

under en längre period och på fler produktgrupper, för att se om en bestående effekt kan 

utvinnas och om ekonomisk rationalisering är möjlig att övervinna och därmed utjämna 

gapet mellan attityder och köpbeteende för etisk konsumtion.   
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8. Appendix 

Appendix 1. Förklaringar av miljömärkta symboler 

 

Nedanstående förklaringar ämnar skapa förståelse för olika symboler som förekommer 

på kaffeförpackningar som säljs i Sverige. Vi har valt att klassificera det undersökta 

kaffet enligt miljömärkt och icke miljömärkt, då studien syftar till att främja dessa 

produkter. Certifieringar som tagits i beaktning är EU-ekologiskt, KRAV, Fairtrade, 

UTZ och Rainforest alliance vilka vi benämner med samlingsnamnet miljömärkta 

produkter. 

 

 

Jede (2013) förklarar att den EU-ekologiska märkningen bygger på EU’s regler om 

ekologisk produktion där kemiskt bekämpningsmedel och genmodifierade organismer 

är förbjudet. 

 

 

KRAV är miljömärket för ekologiskt livsmedel i Sverige och anses vara en starkare 

certifiering än EU-märkningen (KRAV 2012; Jede 2013). KRAV-certifieringen syftar 

till att produktion ska ske utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och 

genmodifierade organismer samt med så stor omsorg som möjligt till miljö och djur 

(KRAV 2012).  Ungefär 8 % av kaffet i Sverige är KRAV-märkt (Jede 2013). KRAV 

står även för psykiskt och fysiskt välbefinnande och saknar onödiga tillsatser som 

färgämnen, smakförstärkare och syntetiska aromämnen (KRAV 2012). 
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Fairtrade är ett rättvisemärke för mänskliga rättigheter och har därmed ett etiskt och 

socialt fokus (Jede 2013; Fairtrade 2010). Fairtrade ställer krav på sina odlare gällande 

demokrati, organisationsrätt, förbud mot diskriminering och barnarbete. Vidare 

framhålls att odlarna har oberoende av det aktuella världsmarknadspriset ett minimipris 

på efterfrågad volym som ska överstiga produktionskostnader, vilket bidrar till att 

Fairtrade-märkt kaffe kan vara dyrare än andra produkter på marknaden. Fairtrade 

(2010) lyfter fram att rättvisemärket syftar till att bidra till att förbättra arbets- och 

levnadsvillkor för sina odlare. Jede (2013) framhåller att ungefär 3 % av kaffet är 

rättvisemärkt i Sverige. Försäljning av Fairtrademärkta produkter till förbättrade 

ekonomiska villkor för odlare och anställda och ska främja demokrati, organisationsrätt 

och miljöhänsyn var på barnarbete och diskriminering motverkas (Fairtrade 2010). 

 

UTZ är en märkning som påvisar ett ansvarsfullt arbetssätt i förhållande till människor 

och miljö (Jede 2013). Däremot har inte odlarna någon minimilön och kraven är inte 

lika höga som för ekologiska produkter. 

 

 

Jede (2013) framhåller Rainforest alliance som en garanti på hållbar produktion och att 

kaffet är framtaget under socialt acceptabla och miljövänliga förhållanden. Vidare ska 

certifieringen visa att odlaren kan leva ett anständigt liv och att gården är driftvärdig att 

överlåtas. Certifieringen får endast användas på förpackningen om kaffeinnehållet är 

100 % certifierat kaffe, då kaffet ibland används som komponent i kaffeblandningar. 
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Appendix 2. Observationsschema 

 

 

Ung ca < 30 år 

Medel ca 30-60 år 

Äldre ca > 60 år 
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Appendix 3. Skyltarna 
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Appendix 4. Kodningsmall 
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