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Sammanfattning 

 

Titel: Varumärke som varumärke? En kvalitativ studie om konsumenters inställning till 

egna märkesvaror respektive leverantörers märkesvaror.   

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) C-uppsats i ämnet 

företagsekonomi 

 

Författare: My Lovén och Emma Rydeberg 

 

Handledare: Signe Jernberg och Peter Edlund 

 

Datum: 2019 – september 

 

Syfte: Butikskedjornas egna varumärken har utvecklats och förändrats. Studien syftar 

till att öka förståelse för hur konsumenters inställning till varumärken påverkas av 

butikskedjornas utveckling av egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror, i det 

tredje steget av köpbeslutsprocessen. 

 

Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. En kvalitativ studie med tio 

semistrukturerade intervjuer har tillämpats för insamling av empiriskt material. 

Populationen som studerats är tio personer, som ofta handlar på apotek. Medelåldern på 

respondenterna är 43,8 år. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning 

inom områdena varumärken och köpbeslutsprocessen. Med grund i det teoretiska 

ramverket har en intervjuguide framtagits, empirin är således framtagen utifrån 

intervjuguiden. En tematisk analys har därefter gjorts och redovisas i en empiri- och 

analysdel. 

 

Resultat & slutsats: Respondenterna som handlar på apotek menar att de inte påverkas 

speciellt mycket av själva varumärket i köpbeslutsprocessen, de gör heller ingen 

skillnad vid utvärdering mellan egna märkesvaror (EMV) och leverantörers 

märkesvaror (LMV). Konsumenterna är inte tillräckligt medvetna om vilket varumärke 

som är EMV eller LMV inom apoteksmarknaden. Vidare har konsumenterna en positiv 

inställning till EMV och uppfattar att marknaden för dessa varor har växt. 

 

Examensarbetets bidrag: Det teoretiska bidraget är att skapa mer förståelse för hur 

konsumenter påverkas av butikskedjornas egna märkesvaror och leverantörers 

märkesvaror i det tredje steget av köpbeslutsprocessen. Vår forskning visar att gränserna 

mellan EMV och LMV håller på att suddas ut, utifrån ett konsumentperspektiv. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Forskning inom andra branscher än apotek samt andra 

geografiska platser bör undersökas. Skillnader i konsumentbeteenden mellan könen kan 

även vara intressant att studera. 

 

Nyckelord: Varumärke, köpbeslutsprocessen, konsumenter, evoked set, EMV, LMV. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Brand as brand? A qualitative study on consumers’ attitudes towards own 

branded products and suppliers' branded products. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.  

 

Authors: My Lovén and Emma Rydeberg 

 

Supervisor: Signe Jernberg and Peter Edlund  
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Aim: The brands of the store chains have evolved and changed. This study aims to 

increase the understanding of how consumers ' attitudes to brands are influenced by the 

development of their own branded products and suppliers' branded products, in the third 

stage of the purchasing decision process. 

 

Method: This study is based on a hermeneutic perspective. A qualitative study with ten 

semi-structured interviews has been applied for the collection of empirical material. The 

population studied is people who often shop at pharmacies. The mean age of the 

respondents is 43.8 years. The theoretical frame of reference is based on past research in 

the areas of brands and the purchasing decision process. Based on the theoretical 

framework, an interview guide has been developed, thus the empiricism is developed 

based on the interview guide. A thematic analysis has then been made and reported in 

an empirical and analytical section. 

 

Results & Conclusions: The respondents who shop at pharmacies mean that they are 

not very much affected by the brand itself in the purchasing decision process, nor do 

they make any difference when evaluating the store chains ' own branded products and 

suppliers' branded products. Consumers in the pharmacy market are not sufficiently 

aware of which brand is the store chains ' own branded products and suppliers' branded 

products. Furthermore, consumer’s have a positive attitude towards EMV and perceive 

that the market for these goods has grown. 

 

Contribution of the thesis: Our theoretical contribution creates a better understanding 

of how consumers are affected by the store chains 'own branded products and suppliers' 

branded products in the third stage of the purchasing decision process. Our research 

shows that the boundaries between EMV and LMV are being erased from a consumer 

perspective. 

 

Suggestions for future research: Research in industries other than pharmacies and 

other geographical locations should also be further investigated. It may also be 

interesting to study gender differences in consumer behaviour. 

 

Keywords: Brand, buyer decision process, consumer, evoked set, EMV, LMV.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet, varför det är intressant, samt tidigare forskning 

inom området. Genom denna introduktion leds läsaren in mot arbetets syfte och frågeställningar. 

Vidare disposition presenteras sedan. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet varumärke härstammar från engelskans ord “brand” som har sitt ursprung från 

brännmärkningen av boskap, som utfördes redan under bronsåldern för att visa ägarskap till djuren 

(Diamond, 1993). Då handeln med tiden bredde ut sig och en direktkontakt mellan tillverkare och 

köpare blev allt mindre vanlig, då blev märkningen av varor viktig. Funktionen att märka fungerade 

som en viss kvalité- och igenkänningsfaktor för att kunna identifiera en produkt, menar Farhana 

(2012). Den bild vi har av varumärket idag menar Elvefors (2013) kom under den industriella 

revolutionen på 1800-talet, då det uppstod fler krav på varumärkning.  

 

Massproduktionen medförde ett större behov av att skapa sig en identitet hos kunden, som sedan 

kunde bidra till lojalitet till tillverkaren. När de traditionella handlarna senare fick konkurrens av 

snabbköpen, blev användandet av varumärken ännu viktigare. Snabbköpen innebar att kunden inte 

längre blev hjälpt över disk, utan att de själva kunde gå runt i butiken och samla varorna i en korg. 

Betrodda och bekanta varumärken blev därför viktiga för konsumenten (Elvefors, 2013). 

 

Idag är varumärken en av de mest värdefulla immateriella tillgångarna företagen har i dagens starkt 

konkurrenssatta miljö menar Keller och Lehman (2006) och De Wulf, Odekerken, Goedertier och 

Van Ossel (2005). För kunder kan varumärken förenkla valet av produkt, lova en viss kvalitetsnivå, 

minska risken och/eller skapa förtroende. Logotyper, förpackningar, slogans och symboler spelar 

även en stor roll för varumärket. Muniz och O'Guinn (2001) menar att dessa kännetecken är mycket 

viktiga för att skapa varumärkeskännedom och kan skapa en djup relation med konsumenten. Även 

Henderson och Cote (1998) hävdar att varumärket och logotypen kan överföra en positivt 

motiverande reaktion och motivera kunder att bedöma organisationer mer fördelaktigt. Farhana 

(2012) menar vidare att varumärken nuförtiden används av konsumenter för att skilja olika grupper 

i samhället, ett varumärke kan vara ett sätt att identifieras som konsument och person. 

 

1.2 Problemdiskussion 

När en konsument ska göra ett köp av ett eller fler varumärken, går konsumenten genom en 

köpbeslutsprocess. Denna process inkluderar produkten, paketeringen, butiken och vilket 
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tillvägagångssätt som används vid köpet. När konsumenten valt butik och produkt, har en 

köpbeslutsprocess ägt rum (Estiri, Hasangholipour, Yazdani, Nejad & Rayej, 2010). Kotler och 

Armstrong (2005) beskriver de fem steg konsumenten går igenom vid köpbeslutsprocessen, vilka är 

att: erkänna behovet av varan, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

efterköpsbeteende. Varumärkets roll är framför allt viktig i det tredje steget, utvärdering av 

alternativ. I detta stadium menar de att konsumenten gör en utvärdering av olika alternativ och 

varumärken som finns på marknaden, processen är mycket beroende av konsumentens preferenser, 

samt av vilken vara som ska köpas. 

 

När konsumenten går igenom det tredje steget i köpbeslutsprocessen går denne igenom olika 

alternativ av produkter. De första produkter som konsumenten väljer bland kallas “evoked set”, 

vilket består av varor eller produkter konsumenten redan känner till sedan tidigare. Vanligtvis 

utvärderar konsumenten de olika attribut som finns hos de produkter och varumärken som ingår i 

dennes ”evoked set” (Baker, 2001). Alla varor har särskiljande attribut vilket är av olika betydelse 

för konsumenter (De Wulf et al., 2005). Konsumenter kan byta eller testa varumärken som tidigare 

har avvisats och förkastats. Detta sker om konsumenten tillhandahåller ny information som kan 

göra att beslutet av köp förändras. Denna nya information kan därför bidra till att tidigare 

förkastade och avvisade varumärken omprövas, och blir därför ett alternativ för konsumenten. 

Konsumenterna kan därför överväga att ta in nya varumärken i deras “evoked set” (LeBlanc & 

Turley, 1994).  

 

För att ett varumärke ska ingå i konsumenters ”evoked set” bör det vara lätt att känna igen och 

fånga uppmärksamhet (LeBlanc & Turley, 1994). Att fånga konsumenters uppmärksamhet har 

däremot blivit allt svårare då sortimenten i butiken ständigt utvecklas och butiker erbjuder oftast 

olika varumärken inom samma produktkategori. Konsumenter behöver därför ta ett aktivt val vid 

beslut av produkt. Varumärken som tidigare inte funnits, eller som varit ett billigare alternativ till 

andra produkter har utvecklats till något nytt. Detta är när butiker utvecklar ett eget varumärke 

Dessa benämns oftast som egna märkesvaror, förkortat EMV (Verhoef, Nijssen & Sloot, 2002). 

Motsatsen till EMV är leverantörers märkesvaror (LMV), vilket är när en tillverkare säljer till en 

lokal återförsäljare genom att ange ett grossistpris, och sedan får återförsäljaren ange ett 

detaljhandelspris (Cotterill, Putsis, & Dhar, 1999). 

 

Det finns ett fåtal studier av hur konsumenter uppfattar EMV vid utvärdering av olika alternativ. En 

av de studier som gjorts bekräftar att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för LMV än för 
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EMV. En av de studier som gjorts bekräftar att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för 

LMV än för EMV, resultaten visar att orsaken är att leverantörerna har lyckats bygga upp en 

starkare varumärkeskännedom än vad butikerna har har lyckats bygga upp en starkare 

varumärkeskännedom än vad butikerna har (Persson, Anselmsson & Johansson, 2005). En annan 

studie från 1997 redogör för olika karaktärsdrag hos konsumenterna, som påverkar deras val mellan 

EMV och LMV (Baltas, 1997). Eftersom EMV har utvecklats kraftigt sedan dess menar Alić, Agić 

och Činjarević (2017) att konsumenternas inställning till EMV kan ha förändrats.  

 

Utvecklingen av EMV skapar alltså konkurrens på marknaden. Då konsumenter inte längre bara går 

efter pris i deras köpbeslutprocess, har det även blivit viktigt hur butikskedjorna positionerar EMV, 

samt hur leverantörerna positionerar sina LMV. Fler forskare har fokuserat på detta och Persson et 

al. (2005) menar att på grund av att handelsmän inte positionerat sina varor som något unikt och 

spännande har det inte byggts upp positiva associationer till EMV. Laaksonen och Reynolds (1994) 

menar däremot att de senare generationerna av EMV har utvecklats, och kan erbjuda produkter med 

jämförbar kvalitet som LMV, fast till ett lägre pris. Fokuset gick från att erbjuda ett 

lågprissortiment, till att erbjuda varor med högre kvalitet och bättre image. 

 

Zhou, Xue och Ping (2013) har genomfört en studie inom området på apoteksmarknaden. De 

förklarar att utifrån ett konsumentperspektiv är EMV ofta ett billigare alternativ till LMV. Studien 

visar även på att kvaliteten och funktionen har större påverkan på konsumenters köpbeslut än vad 

priset har, när det gäller just apoteksprodukter. De menar att mer forskning behövs inom ämnet från 

fler länder i Europa, då ämnet främst studerats inom livsmedelsbranschen i Kina, USA och ett fåtal 

länder i Europa. 

 

Fenomenet EMV utmanar alltså marknaden, då konkurrensen för varumärken blir allt större. 

Konsumenter söker efter det bästa alternativet, och väljer bland avgörande faktorer och egenskaper 

hos produkter, som kan inkludera bland annat pris, kvalitet, funktion, förpackning och varumärke 

(Fornerino & d’ Hauteville, 2010). Utifrån diskussionen ovan verkar EMV göra stora avtryck på 

olika marknader. Eftersom EMV kan ge olika möjligheter för tillverkare och återförsäljare, beror 

den slutgiltiga framgången på konsumenternas acceptans. Det blir därför viktigt att förstå hur 

konsumenter tänker vid köpbeslut och vad de prioriterar. Därför är det intressant att studera de egna 

varumärkenas plats hos konsumenterna. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelse för hur konsumenters inställning till varumärken påverkas av 

butikskedjornas utveckling av egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror, i det tredje steget 

av köpbeslutsprocessen. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkas konsumenter av olika varumärken i det tredje steget i köpbeslutsprocessen, 

utvärdering av alternativ? 

• Hur uppfattar konsumenter egna märkesvaror respektive leverantörers märkesvaror? 

• Hur påverkas konsumenter i köpbeslutsprocessen vid val av butikernas egna märkesvaror 

respektive leverantörers märkesvaror? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

För att underlätta läsningen presenteras uppsatsens fortsatta innehåll och disposition i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1 - Uppsatsens disposition. Källa: Egen illustration (2019).  

Inledning

•Studien inleds med en bakgrund till ämnesområdet. Därefter fortsätter bakgrunden i en 
problematisering som mynnar ut i en syftesformulering och frågeställningar. 

Teori

•I teoriavsnittet beskrivs varumärken samt köpbeslutsprocessens fem steg. Därefter 
beskrivs olika påverkansfaktorer i det tredje steget i köpbeslutsprocessen. Avslutningsvis 
illustreras köpbeslutsprocessen i en modell.

Metod

•I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssätt, teoretiska utgångspunkter samt metodologiska 
och vetenskapliga antaganden.

Empiri

•I detta avsnitt analyseras empirin i syfte att skapa ett sammanhängande resonemang från 
insamlad empiri. 

Diskussion

•I uppsatsens avslutande del diskuteras insamlad teori och empiri med avseendet på hur väl 
dessa besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Slutsats

•Uppsatsen sammanfattas med besvarande av syfte och frågeställningar. Teoretiskt och 
praktiskt bidrag presenteras. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teori 

Uppsatsen teoretiska referensram presenteras. Inledningsvis diskuteras tidigare forskning kring 

varumärken och utvecklingen av EMV. Därefter behandlas de teorier som är relevanta för att 

tillsammans med empiri, kunna besvara frågeställningarna. Teorierna berör köpbeslutsprocessen 

och dimensioner som använd i det tredje steget för att utvärdera olika alternativ. Avslutningsvis 

redogörs för teoriernas relevans, samt hur de tillämpas i diskussionen.  

 

2.1 Varumärken 

För att förstå grunden till hur konsumenter uppfattar varumärken, är till stor del att förstå vad ett 

varumärke är. Varumärken är ofta det som ger störst differentiering mellan konkurrenskraftiga 

produkter. Det kan därför vara den viktigaste delen för framgång hos tillverkare och återförsäljare. 

Därför är det viktigt att förvaltningen av varumärket sker strategiskt (De Wulf et al., 2005). Enligt 

Kotler och Armstrong (2005) kännetecknas ett varumärke av namn, signatur, symbol, design eller 

en kombination av dessa faktorer, vilka kännetecknar en produkt eller tjänst. Tillverkaren ska 

genom dessa egenskaper kunna differentiera sig från andra, vilket är definitionen av ett varumärke. 

Detta kan vara en av de mest särskiljande egenskaperna hos marknadsförare, att kunna upprätthålla 

dessa komponenter för att behålla ett starkt varumärke. De är en viktig del av en produkt och kan 

addera värde till produkten. Ett exempel är att en produkt utan varumärke inte säljer lika mycket 

som samma produkt med ett välkänt varumärke på. 

 

Enligt Kotler och Armstrong (2005) har varumärken blivit så pass viktiga att det nu för tiden 

knappt finns några produkter utan varumärken, vilket kan hjälpa konsumenter på många sätt. 

Varumärkesnamn hjälper konsumenter att identifiera produkter, vilket gynnar tillverkarna av 

produkten. Varumärket säger oftast även något om kvaliteten på varan. Konsumenter som 

återkommande köper samma varumärke om och om igen vet vad de kan förvänta sig för 

egenskaper, kvalitet och fördelar. De ger även säljaren fördelar i och med att de kopplas samman 

med vissa speciella egenskaper. Att behålla och upprätthålla ett starkt varumärke är därför 

marknadsförares viktigaste uppgift (Kotler & Armstrong, 2005).  

 

Enligt Teas och Agarwal (2000) hjälper varumärken konsumenter att skapa genvägar vid 

utvärdering av kvaliteten på produkter. Konsumenter ser varumärken som sammanfattningar på 

kvaliteten av alla produkter från varumärket. Detta förenklar valet för konsumenter då de kan 

basera sina val på varumärket och förlita sig på det, då de oftast är nöjda med varumärket generellt, 

och konsumenterna kan därför utgå från det istället för att jämföra kvaliteten på varje produkt. De 



 

6 

 

grundar därför sina beslut på attityder till varumärket snarare än information om produktens 

attribut. 

2.1.1 EMVs 4 generationer i jämförelse med LMV  

Det finns två typer av varumärken som är centrala i vår studie, EMV och LMV. EMV har haft en 

utveckling som enligt Laaksonen och Reynolds (1994) kan delas in i fyra olika generationer. 

Beroende på vilket utvecklingsstadium som är aktuellt, har olika marknadsföringsstrategier använts 

för att resultera i olika köpmotiv hos konsumenter. De olika utvecklingsstadierna har haft olika 

sortiment, image och prissättningsstrategier av EMV. Vidare kan ett lands utveckling av EMV 

befinna sig i många generationer samtidigt, samt att generationerna i sin tur inte behöver avlösa 

varandra utan det är vanligt att generationerna övergår i varandra (Burt, 2000). 

 

EMV har gått från fokus att erbjuda ett lågprissortiment, till att erbjuda varor med högre kvalitet 

och bättre image. När EMV trädde in på marknaden var fokus på att kunna erbjuda varor till ett 

lägre pris än LMV. Därför drivs första generationen av det låga priset och EMV uppfattas som att 

produkterna har lägre kvalitet i förhållande till LMV. Det som sker under den andra generationen är 

att produkterna sammankopplas med butikens egna varumärken. Tillverkarnas fokus är fortfarande 

ett lågt pris, kvaliteten höjs något i jämförelse med första generationen, men är generellt sett 

fortfarande lägre än LMV enligt Laaksonen och Reynolds (1994). 

 

Laaksonen och Reynolds (1994) menar vidare att under den tredje generationen av EMV börjar de 

efterlikna redan befintliga LMV, samtidigt som de är tydligt kopplade till butikens egna 

varumärken. Genom att EMV då har färre mellanhänder är priserna fortfarande lägre i förhållandet 

till LMV, men med jämförbar kvalitet. Rubio et al. (2014) nämner att EMV i denna generation till 

och med konkurrerar på samma nivå som LMV gör. EMV kan även ofta uppnå samma eller till och 

med högre kvalitet än vad LMV gör. Laaksonen och Reynolds (1994) menar att dessa varor har 

utvecklats för att skapa en positiv image för butikskedjorna, genom att de erbjuder prisvärda 

produkter med bra kvalitet. EMV lanseras som premiumprodukter för att alstra ett mervärde till 

butikskedjan under den fjärde generationens EMV. Laaksonen och Reynolds (1994) menar att 

fokuset är att öka differentieringen för butiken genom att förbättra sin image av EMV. För att 

uppnå den differentieringen börjar butikerna att tillföra eget värde och inte bara imitera befintliga 

LMV. Därför blir priserna på den fjärde generationens EMV samma som, eller till och med högre 

än LMV.  
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2.2 Köpbeslutsprocessen 

I dagens konkurrensutsatta marknad finns det ofta många olika varumärken för konsumenten att 

välja mellan, inom samma typ av produktkategori. Skillnaderna mellan produkterna skiljer sig allt 

mindre, och innehållet av produkterna kan vara väldigt lika, trots att det är olika varumärken. En 

konsument ställs inför ett eller flera val, en process där ett köpbeslut ska tas. För att förstå hur en 

konsument tänker vid köpbeslut och val av produkt och varumärke, är det viktigt att förstå hur 

processen för ett köp ser ut. Processen är ofta komplicerad när konsumenter går igenom olika 

alternativ av produkter, tjänster eller varumärken och utvärderar dess egenskaper och därefter gör 

ett val och köpbeslut. Vid ett tillfälle kommer konsumenten att bestämma sig för en produkt och ett 

varumärke. Denna process inkluderar produkten, paketeringen, butiken och vilket tillvägagångssätt 

som används vid köpet. Vid detta stadium, när konsumenten valt butik och produkt, har en 

köpbeslutsprocess ägt rum. Varumärkets roll är närvarande i varje steg i köpbeslutsprocessen (Estiri 

et al., 2010).  

 

Som tidigare nämnt menar Kotler och Armstrong (2005) att köpbeslutsprocessen består av fem 

steg: erkänna behovet, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

efterköpsbeteende, dessa illustreras i Figur 2. Köpbeslutsprocessen startar därför långt innan själva 

köpet och slutar långt efter att köpet har genomförts. I mer rutinmässiga köp brukar konsumenter 

hoppa över ett eller flera steg i köpbeslutsprocessen. Kotler och Armstrong (2005) beskriver det 

som att en person som ska köpa ny tandkräm till exempel, går direkt till sin vanliga produkt, och 

reflekterar inte ens över olika alternativ. Därför hoppar konsumenten över stegen för 

informationssökning och utvärdering av alternativ. 

 

 

 

Figur 2 - Köpbeslutsprocessen. Källa: Kotler och Armstrong (2005).  

 

Konsumenters besluttsfattande kan definieras som en mental orientering som kännetecknar 

konsumentens inställning till valet (Lysonski, Durvasula & Zotos, 1996). Intentionen att köpa beror 

på hur mycket konsumenterna förväntar sig att produkten ska tillfredsställa dem när de konsumerar 

den (Kupiec & Revell, 2001). Solomon, Bamossy och Askegaard (2006) menar att i dagens 
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samhälle visar konsumenter alltmer brist på tid och uppmärksamhet i köpbeslutsprocessen. En 

anledning till det är att det idag finns många varumärken att välja mellan. Beroende på beslutets 

komplexitet använder konsumenten ibland genvägar, eller överväger de olika alternativen med stor 

noggrannhet de olika alternativen. 

 

För att förstå konsumentens köpbeteende finns det två faktorer som är extra viktiga menar De 

Chernatony och McDonald (2003). Dessa faktorer är hur konsumenten upplever att olika 

varumärken skiljer sig från varandra, samt hur hög grad av engagemang konsumenten har vid köpet 

av varan. Utifrån dessa faktorer har De Chernatony och McDonald (2003) skapat en fyrfältsmatris 

som illustreras i Figur 3. Den ena axeln visar upplevelsen av skillnaden mellan olika märken och 

den andra axeln visar lågt alternativt högt engagemang från konsumentens sida i den aktuella 

köpbeslutsprocessen.  

 

Hög grad av engagemang är ofta dyra inköp som påverkar den personliga ekonomin i stor 

utsträckning, det kan exempelvis vara köp av en bil. Det blir därför viktigt att välja rätt produkt och 

varumärke, vilket leder till att konsumenten lägger ner mycket tid och engagemang på att hitta den 

bästa produkten. Hög grad av engagemang kan även förekomma om det är något som intresserar 

konsumenten extra mycket, exempelvis hobbyutrustning, menar De Chernatony och McDonald 

(2003). Matrisen bidrar till att förstå de bakomliggande faktorerna till ett köp där konsumenten 

väljer en vara framför en annan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Fyrfältsmatris. Källa: De Chernatony och McDonald (2003). 
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De Chernatony och McDonald (2003) menar att dissonansreducerande köp innebär att skillnaden 

mellan olika varumärken upplevs som små, men att köpet ändå innebär en hög grad av engagemang 

från konsumenten. För konsumenten uppstår det ett dilemma när skillnaden mellan varumärkena är 

liten och det blir svårt att urskilja fördelar eller unika egenskaper. Köpet baseras därför med 

betydande sannolikhet på andra faktorer som exempelvis råd från vänner eller försäljare. I detta fall 

kommer även förpackningen och placeringen av produkten vara faktorer som i sista stund kan 

ändra konsumentens beslut, och blir därför av stor vikt. 

 

Begränsad problemlösning är enligt De Chernatony och McDonald (2003) när skillnaderna mellan 

varumärken är obetydliga, samt att konsumenten visar ett lågt engagemang inför köpet. Då 

konsumenten har ett lågt engagemang söker den därför inte aktivt information om varumärket inför 

köpet. Informationen konsumenten har tagit del av är passiv, exempelvis genom TV-reklam eller 

affischer. Reklamen är enkelt utformad och ska visa upp ett antal begränsade fördelar med 

varumärket och ska visas regelbundet. Konsumentens beteende ändras inte av reklamen utan 

konsumenten påverkas på ett undermedvetet plan. När konsumenten kommer på att hen ska göra 

sitt köp så får reklamen effekt. I begränsad problemlösning finns ingen större lojalitet mot 

varumärket, och att köpa ett särskilt varumärke är inte av central betydelse. 

 

2.3 Det tredje steget - utvärdering av alternativ 

Som tidigare nämnt är varumärkets roll närvarande i alla steg i köpbeslutsprocessen, men det är 

framförallt viktigt i det tredje steget, utvärdering av alternativ. Då konsumenten baserat på olika 

faktorer, till exempel varumärket, pris och förpackning går igenom de alternativ som finns att välja 

på, för att till slut komma fram till ett beslut (Estiri et al., 2010). Det är i detta steg varumärket kan 

påverka konsumenten i valet av alternativ. Konsumenten väljer här att köpa från det mest 

föredragna varumärket. Kotler och Armstrong (2005) menar att marknadsföraren måste känna till 

alternativa utvärderingar, vilket är hur konsumenter bearbetar information för att komma fram till 

val av varumärke. Konsumenten genomför en utvärdering som handlar om att bilda sig en egen 

uppfattning av varumärkena. Konsumentens uppfattning om varumärket tillsammans med den 

specifika köpsituationen är avgörande i frågan om köpet kommer att slutföras eller inte (Kotler & 

Armstrong, 2005).  

 

De Chernatony och McDonald (2003) nämner att det är två faktorer som kan beskriva en 

konsuments agerande i en valsituation: sannolikheten att det blir ett lyckat köp och värdet 

konsumenter upplever att de får av ett lyckat köp. När konsumenten är i en valsituation mellan 
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minst två eller flera varumärken rangordnar hen de olika alternativen och gör sedan en beräkning 

utifrån faktorerna. Därefter bedömer hen vilket varumärke som är mest fördelaktigt. Däremot kan 

den mänskliga faktorn även påverka valet, människan har en begränsad förmåga att bearbeta 

information och många köp görs inte utifrån helt rationella grunder. Därför blir även andra faktorer 

viktiga i detta steg (De Chernatony & McDonald, 2003).  

 

Flera faktorer utöver konsumentens egna utvärderingar av varumärken kan därför påverka mellan 

avsikten för köpet och köpbeslutet. En faktor som kan spela roll i köpet är andra personers attityder 

till varumärket. Det kan till exempel vara att en persons inställning till vårt föreslagna alternativ 

påverkar konsumenten negativt. Detta förslag påverkar i sin tur konsumenten, då hen oftast har 

motivation av att följa andra personers önskningar. Även andra faktorer kan påverka valet av 

varumärke. Leverantörer av konsument- och marknadsföringsinformation kan spela stor roll, vilket 

kan ta form i till exempel bloggar eller konsumentrapporter. Oväntade situationer kan även vara en 

faktor, till exempel om konsumenten förlorar jobbet, detta spelar in i valet då det kan påverka 

konsumentens behov och/eller ekonomiska situation (Kotler & Keller, 2009). 

 

Konsumenter använder inte samma utvärderingsprocesser inom alla köpbeslut, utan flera olika 

processer kan användas. Hur konsumenter utvärderar alternativ beror på individen och den 

specifika köpsituationen. I vissa fall är konsumenterna försiktiga, kalkylerande och logiskt 

tänkande. I andra fall gör konsumenter ingen utvärdering utan köper via impuls eller på intuition. I 

de flesta fall tar konsumenter köpbesluten själva, men i andra fall påverkas de av vänner, familj, 

konsumentguider eller säljpersonal. Marknadsförare bör därför studera konsumenter för att få veta 

hur de egentligen utvärderar alternativ. Om de vet hur utvärderingsprocessen fungerar, kan de 

påverka konsumentens köpbeslutsprocess (Kotler & Armstrong, 2005).  

 

En ytterligare faktor som kan påverka utvärderingen av alternativ är konsumentens tidigare 

kunskaper och bekantskap kring varumärken. En konsument som är bekant med en produktkategori 

har ett “evoked set” av alternativ menar Baker (2001). Detta “evoked set” består ofta av 

varumärken som konsumenten redan känner till eller är bekant med. Att ett varumärke skulle 

befinna sig i en konsuments “evoked set” ger därför stora fördelar då varumärket är igenkänt och 

har därför större konkurrensfördelar. Varumärken i “evoked set” kommer generellt sett att 

tillfredsställa konsumentens behov. Ett varumärke kan ha så hög potential att det blir det ultimata 

valet för konsumenten, medan ett annat varumärke kan vara på gränsen tll att tillfredsställa 

konsumentens behov, vilket gör att det knappt ingår i konsumentens “evoked set” (LeBlanc & 



 

11 

 

Turley, 1994). Kortfattat består “evoked set” av varumärken som konsumenten väljer mellan, 

varumärken som är bekanta för konsumenten och som denne sedan erhåller information kring och 

sedan rangordnar, för att utvärdera vilket alternativ som är bäst lämpat (Baker, 2001). Nedan listade 

rubriker är faktorer som kan ha påverkan på konsumenten, vad som påverkar konsumentens val av 

varumärke och dess köpbeslut. Dessa dimensioner används av konsumenter för att utvärdera 

alternativ i det tredje steget i köpbeslutsprocessen.  

2.3.1 Varumärkesförtroende och upplevd risk 

Förtroendet en konsument har för ett varumärke kan påverka utvärderingen av alternativen, och 

därmed köpbeslutet. Ett varumärke kan ge konsumenter förväntningar inför produktens funktion 

och kvalitet. En konsument kan även ha tidigare upplevelser av ett varumärke och får därför ett 

högt eller lågt förtroende till detta, beroende på en positiv eller negativ tidigare upplevelse. Det kan 

därför finnas en upplevd låg respektive hög risk med att köpa ett redan känt varumärke, eller att 

köpa ett helt nytt varumärke (Alićs et al., 2017). Förtroendet för och den upplevda risken med ett 

varumärke påverkar konsumentens utvärdering av alternativ. Dess betydelse i köpbeslutsprocessen 

är därför viktig då varumärket kan ge konkurrensfördelar och hindra konsumenter från att ta risker, 

vilket placerar dessa inom konsumentens “evoked set”. Konsumenter förlitar sig alltså på 

erfarenheter kring varumärken och dess funktion, och upplever att det minskar risken för att testa 

andra nya varumärken (Baker, 2001).  

 

Lojalitet och förtroende för varumärket har stor positiv inverkan på ett köpbeslut och köpbeteenden 

(Zhou et al., 2013). Den främsta anledningen till den positiva effekten är på grund av att det 

minskar känslan av osäkerhet, då förtroende består av känslomässiga och rationella komponenter. 

Inom ett varumärkes förtroende finns två unika delar som består av varumärkets tillförlitlighet och 

förtroende för varumärkets avsikter. Definitionen av tillförlitligheten är konsumentens uppfattning 

om att ett visst varumärke kommer att motsvara vad det lovar och därmed tillfredsställa 

konsumentens förväntningar och bidra till konsuments rationella förtroende. Förtroende för ett 

varumärkes avsikter bildar ett känslomässigt förtroende för varumärket. Förtroendet bygger på 

konsumentens uppfattning av att ett visst varumärke kommer att prioritera konsumentens intressen 

när en riskfylld konsumtionsituation inträffar (Huat, Salniza & Yusoff, 2016).  

 

När en konsument förlitar sig på ett varumärke leder det till att konsumenten utvecklar lojalitet till 

märket genom attityd och beteende, vilket i sin tur byggs upp från både det rationella och 

emotionella förtroendet till varumärket. Vid ett köpbeslut vill konsumenten vara säker på sitt val 
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och minska risker och därmed skapa förtroende för köpet. Ett väl etablerat rykte om ett visst 

varumärke kan stärka konsumenternas förtroende och minska den upplevda risken vid utvärdering 

av en produkts prestandakvalitét (Huat et al., 2016).    

 

Enligt Holmberg (2004) köper konsumenter ofta varor baserat på tidigare erfarenheter och vana 

eftersom det är praktiskt. När en konsument ska välja mellan flera alternativ och inte har 

fullständiga fakta ökar risken för att ta ett felaktigt beslut, och hen väljer därför oftast produkter 

som hen tidigare har prövat. När konsumenter är bekanta med varumärket vet de vad de får. Detta 

leder till att den upplevda risken blir mindre än att pröva något obekant. Konsumenter kan även ha 

en ovilja till förändring vilket leder till att de vill fortsätta använda de produkter som de alltid har 

använt. Denna typ av vanebeteende menar Holmberg (2004) tolkas som försiktighet i att prova 

något nytt, som därmed kan bidra till risker.  

2.3.2 Image med fokus på sociala faktorer 

En annan faktor som kan påverka konsumentens utvärdering av alternativ är de sociala faktorerna, 

och den image som konsumenten vill utstråla. Ett varumärke kan ha påverkan på en persons sociala 

status och kan utstråla olika signaler, vilket kan vara en avgörande faktor när en konsument ska 

göra ett val av varumärke. Malik, Ghafoor, Iqbal, Ali, Hunbal, Noman och Ahmad (2013) menar att 

människor i vårt samhälle är medvetna om att deras inköp har en positiv påverkan på deras status 

och föredrar därför att använda märkesvaror. Detta är i linje med det Kotler och Armstrong (2005) 

nämner, hur andra personers attityder påverkar det tredje steget i köpbeslutsprocessen. De menar att 

konsumenter påverkas mycket av andras åsikter. Om en konsument hör att en produkt eller 

varumärke är mycket uppskattat av flera personer, kan det ge en effekt av att hen själv tycker 

detsamma, och känner en trygghet i att den produkten hen väl köper är bra. Samma sak menar 

Kotler och Armstrong (2005) gäller ifall en produkt eller varumärke inte är uppskattat av personer i 

omgivningen. Det kommer ge ett dåligt rykte och få konsumenten att påverkas socialt, direkt eller 

indirekt. 

 

Varumärkets utveckling för image är en långsiktig process, men när företag väl lockat sina kunder 

är det enklare att hålla kvar dem. Människor i allmänhet föredrar märkesprodukter med högre 

priser, eftersom de anser att de har högre kvalitét. Märkesvaror är även en symbol för status. 

Kvinnliga konsumenters köpbeteende har till exempel visat sig vara högt och positivt påverkat av 

varumärkets status, inställning till självbegrepp och andras åsikter (Malik et al., 2013). Varumärken 

har stor betydelse för en konsuments identitet menar Muniz och O’Guinn (2001). Konsumenternas 
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image av olika varumärken är personliga och grundas på deras uppfattning av varumärket. Ett 

vanligt motiv till att konsumenter väljer att köpa en produkt av ett visst varumärke är enligt Malik 

et al. (2013) att konsumenten har en positiv inställning till varumärket. 

 

Personer i vårt samhälle är medvetna om att deras inköp har en positiv påverkan på deras status och 

föredrar därför att använda märkesvaror. Detta innebär att konsumtion bidrar till att individer får 

uttrycka sig, samt bygger upp konsumentens identitet (Malik et al., 2013). Förbindelsen mellan 

konsument och varumärke beror till stor del på varumärkesassociationer, som är avgörande om 

människan vill förknippa sin identitet till varumärket (Farhana, 2012). Konsumenten vill äga och 

använda varumärket som de anser ha en positiv image, visa sin sociala status samt försköna sin 

image både för sig själva och personer i sin omgivning (Ekström & Hjort, 2009). Symboler spelar 

en stor roll för varumärket, och kan bland annat kommunicera livsstil och inkomstnivåer som 

konsumenter av deras varumärken generellt har (Keller & Lehman, 2006). Människors syn på ett 

varumärke påverkas även av deras känslor och vilka individer som konsumerar varumärket 

(Farhana, 2012). 

 

Individer anstränger sig enligt Farhana (2012) för att identifiera och bedöma varumärken utifrån 

vilka konsumenter som konsumerar varumärket och bestämmer sig utifrån detta vilka varumärken 

de vill identifiera sig med. Det finns olika typer av risker som en konsument kan uppleva vid ett 

köpbeslut, förutom funktionella, där ett felaktigt köp kan det medföra sociala risker förknippade 

med ett inköp. De sociala riskerna innebär att konsumenter vill bevara en viss image och därför inte 

vill kopplas ihop med olämpliga val av produkter. Det blir därför viktigt att individer som handlar 

identitetsförstärkande har en uppfattning av hur andra uppfattar varumärket (Solomon et al., 2006). 

 

Avery (2012) menar att även om individen har en positiv image av varumärket kan osäkerheten 

beträffande om den bilden överensstämmer med omgivningens, leda till att konsumenten inte gör 

sitt tänkta inköp. Det konsumenten handlar är alltså en viktiga social markör i samhället, det 

konsumenter köper återspeglar vad de vill, samt vad de inte vill identifiera sig med. I västvärlden 

menar Ekström och Hjort (2009) att konsumtionen bedöms som en av de starkaste sociala 

markörerna. De menar vidare att det är en gestaltning av social acceptans där människor vill passa 

in i sin omgivning, då de har ett stort socialt behov. Acceptansen har en stor inverkan på produkt 

och val av varumärke, eftersom människor hela tiden söker tecken på vad andra människor i deras 

omgivning anser är ”korrekt” att köpa. Vidare kan konsumentens beslut av varukategori skifta 

beroende på vad syftet med inköpet är. Solomon et al. (2006) menar att om konsumenten vill 
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imponera på någon kan hen därför välja produkt eller varumärket vars image avspeglar god smak. 

Vid vissa tillfällen är det viktigare att köpa varor av hög kvalité, medan vid andra tillfällen kan 

andra faktorer i köpbeslutet prioriteras. 

2.3.3 Funktionen 

Något som även spelar in i valet av varumärke är produktens funktion, vilket ofta är den främsta 

anledningen till ett köp. Enligt Bhat och Reddy (1998) kan ett varumärkeskoncept ur ett generellt 

perspektiv vara antingen funktionellt eller symboliskt. Funktionella varumärken tillgodoser 

praktiska behov medan symboliska varumärken tillgodoser behov som prestige och 

självtillfredsställelse, där det praktiska nyttjandet enbart är av sekundär betydelse. 

 

En studie genomförd av Jamal och Goodes (2001) visar resultatet att konsumenter föredrar 

varumärken vars varumärkesbild överensstämmer med deras egna självbild. Undersökningen 

åskådliggör även att konsumenter föredrar ett varumärke på grund av de symboliska värden före 

dess funktionella kriterier. Detta bekräftas av Bhat och Reddy (1998) som menar att det är ett 

välkänt faktum. De menar att produkter har en signifikans som sträcker sig längre än till dess 

ändamål, funktion och kommersiella värde. 

 

Chernatony och McDonald (2003) menar att funktionella skillnader mellan varumärken minskar i 

takt med den tekniska utvecklingen. Att ha en funktionell fördel är idag en stor konkurrensfördel. 

Därför menar de att mervärdet oftast finns bortom fläckfri funktionalitet. Varumärke väljs istället 

för att en person vill tala om något för omgivningen, vilket ger en chans för konsumenten att 

kommunicera vad de står för, på ett annat sätt än vad det gör verbalt. Starka varumärken väljs inte 

endast för dess höga kvalitet, utan även för den image de utstrålar. 

2.3.4 Förpackning och pris 

Från tidigare forskning vet vi att produktens förpackning och pris är parametrar som spelar en 

viktig roll i det tredje steget i köpbeslutsprocessen. Förpackningen är oftast det första konsumenten 

kommer i kontakt med av produkten. Samtidigt är priset ofta en avgörande faktor när det kommer 

till att välja ett varumärke och ta ett köpbeslut (Persson et al., 2005). En produkts pris/prisklass kan 

ha stor betydelse för den konsument som är ute efter ett prisvärt alternativ, det kan även skapa 

förväntningar om produktens kvalité. Detsamma gäller för produktens förpackning då denna kan 

skapa förväntningar om produktens egenskaper och därför vara en viktig konkurrensfördel. Den 

kan även signalera igenkänning och kan därför platsa i konsumentens “evoked set” (Park & Cho, 

2012). 
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Förpackningens unikhet och dess egenskaper kan förklara och avslöja en del om själva produktens 

egenskaper. Att bedöma produktkvaliteten görs till stor del utifrån förpackningen. Om 

förpackningen utstrålar hög kvalitet, uppfattar konsumenter att produkten har hög kvalitet. Om 

förpackningen däremot utstrålar lägre kvalitet, uppfattar konsumenter som att produkten har låg 

kvalitet. Förpackningen kan därför utstråla ett gynnsamt eller ogynnsamt budskap om produkten 

och dess kvalité (Estiri et al., 2010).  

 

Kotler och Armstrong (2005) menar att förpackningen för en produkt inkluderar dess behållare och 

omslag. Från början var förpackningen endast ett sätt att kunna frakta och skydda produkten, men 

har med tiden blivit ett allt viktigare marknadsföringsverktyg. I dagens konkurrensutsatta marknad 

kan därför förpackningen spela en stor roll då den till exempel kan dra till sig uppmärksamhet eller 

beskriva produkten på ett bra sätt. Därför är förpackningar viktiga för marknadsföringen av 

varumärket. Många köp görs på impuls och förpackningen kan därför spela stor roll i 

konsumentens köpbeslut. En förpackning har en speciell form, storlek, färg, text och varumärke, 

dess element måste tillsammans fungera ihop så att marknadsstrategin påverkas positivt.  

 

Enligt Estiri et al. (2010) fyller förpackningen ett antal olika funktioner. Det är ofta det första en 

konsument kommer i kontakt med av produkten. Bland annat bör förpackningen fungera med 

logistiken, marknadsföringen och att den ska vara praktisk och bekväm för konsumenter. 

Förpackningar har med tiden blivit ett allt viktigare marknadsföringsverktyg, det visuella och 

kvaliteten på förpackningen spelar därför inte bara roll för logistiken och det praktiska, utan även 

för det visuella. Det finns två faktorer som påverkar konsumenter mest i deras köpbeslutsprocess, 

det visuella och det informativa. Det visuella innebär förpackningens storlek, form och grafiskt 

utseende. Det informativa innebär tillhandahållen information och teknologier som är använda i 

förpackningen (Estiri et al., 2010). Förpackning inkluderar även etiketten, som identifierar 

produkten och varumärket, och där varumärkets logga och namn ofta syns. Den kan även beskriva 

olika saker om produkten, vem som har producerat den och var den är producerad. Etiketten kan 

därför bidra till att ge ett positivt intryck i form av dess design (Kotler & Armstrong, 2005). 

 

Utöver förpackningen så har även priset på produkten påverkan på konsumentens köpbeslut. Pris är 

den summa pengar som konsumenter betalar för att kunna köpa en produkt. Historiskt sett har 

priset varit den faktor som påverkat konsumentens köpbeslut mest (Kotler & Armstrong, 2005). 

Konsumenter använder priset som en indikation på kvaliteten hos en vara. Det finns alltså ett 
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positivt samband mellan uppfattad kvalitet och pris. Det kan bero på att konsumenter omedvetet 

kopplar ihop att ett högre pris betyder högre kvalitet. Hög kvalitet kostar generellt sett mer än låg 

kvalitet, och det är inte möjligt att sätta ett högt pris för låg kvalitet på grund av den hårda 

konkurrensen på marknaden (Teas & Agarwal, 2000). Richardson et al. (1994) menar att yttre 

signaler som pris och förpackning påverkar en konsuments uppfattning om produktkvaliteten. 

Dessa faktorer går att manipulera mer än de inre faktorerna, som smak och innehåll, och de har på 

så sätt större inverkan på konsumentens uppfattning. En konsument känner igen de yttre faktorerna 

mer än de inre, vilket gör att de inre signalerna har svårare att hävda sig (Richardson et al., 1994). 

 

2.4 Tillämpning av den teoretiska referensramen 

De ovan beskrivna teorierna kommer att ligga till grund för att tolka det insamlade empiriska 

materialet i analysen. Forskningen som behandlar EMVs utveckling används i analysen för att tolka 

om utvecklingen påverkar konsumenternas syn på EMV idag. Teorierna om varumärkesförtroende 

och upplevd risk används för att kunna utläsa vilket förtroende konsumenterna har för EMV 

respektive LMV. Utifrån detta tolkas hur respondenterna resonerar i valet mellan EMV och LMV, 

genom att se samband och tolka de upplevda förtroendet till varumärkena. Teorierna som behandlar 

pris, förpackning och funktion kan även påverka konsumenternas inställning och köpbeslutsprocess 

av EMV eller LMV. 

 

Teorier som behandlar hur image och sociala faktorer påverkar konsumentens inställning till 

varumärken i köpbeslutsprocessen, används för att besvara frågeställningarna. Teorierna används 

genom att i diskussionen tolka och förstå hur konsumenter resonerar i köpbeslutsprocessen, 

beroende på vilket sammanhang produkterna används till och vilket socialt uttryck det ger. De 

används för att förstå hur image kan påverka konsumenternas inställning till EMV och LMV. Med 

hjälp av fyrfältsmatrisen (Figur 3) tolkas empirin för att förstå hur varumärken påverkar ett 

köpbeslut beroende på produktens syfte, för att i analysen kunna diskutera om det finns skillnader i 

empirin beroende på produkttyp och om det därför kan ge ett annat resultat.  

 

 

 

 
3. Metod 

Följande kapitel ger information kring val av metoder, tillvägagångssätt samt insamling av empiri 

och teori. I denna del redogörs för det kvalitativa metodvalet samt studiens abduktiva 
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forskningsansats, semistrukturerade intervjuer, samt hur insamling och bearbetning av empirin 

gått till. 

 

3.1 Empirisk kontext 

3.1.1 Kunskapssyn  

Den syn som föreligger vid förhållande mellan teori och praktik är av abduktivt slag vilket grundar 

sig i den hermeneutiska vetenskapstraditionen, då studiens avsikt är att öka förståelse, tolka och 

förklara (Alvesson & Sköldberg, 2008). Teorin i studien kommer ifrån tidigare vetenskapliga 

artiklar, medan praktiken kommer utifrån de tio intervjuer som har genomförts, med konsumenter 

med olika köpvanor. Detta för att få fram en så verklighetstrogen slutsats som möjligt. Studiens 

ontologi blir utifrån detta arbetssätt idealism (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Denna kunskapssyn ger 

möjligheten att tolka litteratur och intervjusvar som samlats in istället för att förklara dem, vilket 

görs i empirikapitlet. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att tolkande forskning görs genom att 

använda en metod att utveckla sättet vi betraktar vår omvärld på, vilket Alvehus (2014) anser bidrar 

till en mer nyanserad förståelse av den. 

3.1.2 Forskningsdesign  

En kvalitativ metod är mest lämplig för studien, då syftet är att öka förståelse, vilket ligger i linje 

med kvalitativ forskning. De flesta studier som berör EMV och LMV är kvantitativa men då 

människors beteende undersöks och de olika faktorerna bakom deras beslutsprocess, är det relevant 

med en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa forskare strävar 

efter att se världen genom respondenternas perspektiv. Genom detta perspektiv får därför forskaren 

förståelse för och insikt om sociala situationer, vilket stämmer överens med studiens syfte. Bryman 

och Bell (2013) argumenterar för att studier som innefattar människors upplevelser annars blir 

svåra att fånga helt och hållet. Även Trost (2005) menar att en kvalitativ metod är lämplig när 

studien syftar till att skapa förståelse för människors beteende och resonemang, samt urskilja 

varierande handlingsmönster. Genom semistrukturerade intervjuer har en detaljrik, empatisk och 

djupgående beskrivning av företeelsen i fråga fåtts, vilket enligt Yin (2007) är en fördel med 

kvalitativ forskning. 

  

Inom den kvalitativa forskningen finns olika metoder för hur forskare ska gå tillväga för att samla 

in kvalitativa data. Dessa är bland annat observation, dokumentanalys eller intervju (Ryen, 2004). 

Eftersom studien syftar till att skapa en djupare förståelse för konsumenternas tankemönster och 

inställning i samband med köp av apoteksprodukter, är den sistnämnda metoden tillämpad, som 
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innebär semistrukturerade intervjuer. Utifrån forskningsansatsen samt litteraturgenomgång av 

tidigare forskning motiverades tillvägagångssätt i valet att genomföra semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor och med möjlighet att ställa följdfrågor. Utifrån samtal med personer av olika 

kön i olika åldrar går det att få fram ny data (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eriksson och Hultman 

(2014) menar att poängen med en intervju ligger i möjligheten att både anpassa och förtydliga de 

frågor som ställs, och samtidigt ge möjlighet att ta hänsyn till ett bredare spektrum av svar och 

reaktioner. Möjligheten att tolka och därigenom skapa förståelse för respondenternas svar, är 

anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes. 

 

Nackdelen med kvalitativ forskning är att den inte är generaliserbar, eftersom att de respondenterna 

är för få för att resultatet ska räknas som generaliserbart enligt Bryman och Bell (2013). Däremot är 

det huvudsakliga fokuset i den kvalitativa forskningen enligt Ryen (2004) att forskaren ska försöka 

analysera kunskapens heterogenitet i kontexter. Studien syftar till att få en djupare förståelse och 

inte till att finna generaliserbara mönster i respondenternas svar, eftersom studien syftar till att ta 

reda på varför konsumenterna handlar som de gör.  

3.1.3 Forskningsansats 

Uppsatsen har en abduktiv forskningsansats, eftersom det tillvägagångssättet är mest lämpligt 

utifrån studiens syfte. En abduktiv ansats är enligt Patel och Davidsson (2011) en beständig växling 

mellan empiri och teori, för att söka nya sätt att se på det som undersöks. När intervjuerna 

genomfördes, samlades teori om sociala faktorer in, pris och förpackningens påverkan på valet av 

produkt, vilka har varit grunden till centrala delar i intervjufrågorna. Teori och empiri har samlats 

in parallellt för att få förståelse för konsumenternas köpbeteende på bästa sätt, och komplettera 

varandra.  

 

Eftersom empiri samlades in i form av semistrukturerade intervjuer var vetskapen om vad 

respondenterna skulle betona oviss, därför var ett abduktivt tillvägagångssätt lämpligt. Genom 

flexibiliteten valen av teori och anpassning efter respondenternas betoning i intervjuerna, kunde så 

mycket som möjligt fås ut av det empiriska materialet. Patel och Davidson (2011) menar att den 

abduktiva metoden är väl anpassad till forskning som syftar till förståelse, en fördel med detta 

tillvägagångssätt är att forskare inte låser sig vid en teori i lika hög grad.  

3.1.4 Val av bransch 

Apoteksmarknaden är valet av bransch för att genomföra studien, då utvecklingen av EMV skett 

explosionsartat inom branschen de senaste åren (Anell, 2014). I Sverige har EMV funnits sedan 
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slutet av 1970-talet, då Konsum var först med varumärket Blåvitt, ett lågprismärke. Konkurrenterna 

tog inte efter förrän tio år senare när ICA AB lanserade sina EMV, med fokus på att skapa 

butikslojalitet (Melin & Urde, 1991). Idag har många svenska butikskedjor sina egna varumärken. 

Sverige är marknaden där egna märkesvaror uppnått den högsta tillväxttakten på västra halvklotet 

(Hultman et al., 2008; Anselmsson et al., 2005).  

 

Apotekets monopol avreglerades i Sverige år 2009. Enligt konsumentverkets rapport från 2017 har 

tillgängligheten till receptfria läkemedel och apoteksprodukter ökat i hela landet. Ett syfte med 

reformen var att konsumenterna skulle garanteras låga läkemedelskostnader genom en ökad 

prispress. När det gäller receptfria läkemedel och andra apoteksvaror så har en del av 

apoteksaktörerna satsat stort på att utveckla EMV. Eftersom prissättningen är helt fri kan apoteken i 

större grad påverka sina handelsmarginaler och således blir EMV extra intressanta att studera 

(Konsumentverket, 2017).  

 

Apoteksprodukter tillfredsställer andra behov än vad livsmedel gör. Det kan därför finnas andra 

aspekter och synvinklar på konsumentbeteende och hur varumärken påverkar konsumenter än vad 

det gör inom livsmedelsmarknaden, där många tidigare studier gjorts inom området för EMV (Zhou 

et al., 2013). De flesta människor kommer i kontakt med apoteksprodukter. Det är därför ett 

lämpligt forskningsområde och avgränsning. 

 

3.2 Insamling av data 

3.2.1 Urval av respondenter 

För att utföra en studie är relevans, storlek och urval viktiga faktorer för studiens genomförande, 

nämner Bryman och Bell (2013). Utifrån studiens syfte, som grundar sig i konsumenters inställning 

till varumärken, har urval av respondenter valts. I detta sammanhang består respondenterna av 

konsumenter med olika köpvanor och åldrar. Ambitionen var att utgå från en heterogen grupp för 

att få ett bredare perspektiv kring ämnet, vilket även genererar intressanta svar på syftet. Valet av 

konsumenter/respondenter gjordes genom en kombination av bekvämlighetsurval och strategiskt 

urval. Detta för att det skulle vara ett icke- sannolikhetsurval där slumpen får avgöra vilka 

respondenterna blir (Ryen, 2004). 

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer personer som för tillfället är tillgängliga för forskaren 

(Trost, 2005). Skälet till att vänner och bekanta tillfrågades var att de förmodligen skulle ställa upp 
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och engagera sig under intervjuerna. Det kan finnas risker med denna typ av urval, då exempelvis 

respondenterna kan ha samma åsikter som forskarna själva. Det strategiska urvalet innebär enligt 

Trost (2005) att intervjupersoner väljs ut byggt på de bidrag de kan tillföra studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. I denna studie är det den person som i familjen står för majoriteten av 

köpen gällande receptfria läkemedel och andra apoteksvaror. Ålder på respondenter sträcker sig 

från 26 till 77 år och medelåldern av respondenterna är 43,8 år.  

 

Empirin är baserad på tio semistrukturerade djupintervjuer, eftersom det ger den information som 

är nödvändig för att finna svar på frågeställningarna. Bryman och Bell (2013) menar att intervjuer 

är tidskrävande och ekonomiskt påfrestande, därför måste forskaren begränsa antalet personer som 

intervjuas. En begränsning till tio intervjuer gjordes därför för att kunna göra de djupgående och 

med hög kvalitet. För många intervjuer kan leda till att materialet blir svårhanterligt och de därför 

blir svårt att koda och finna samband och skillnader enligt Trost (2005). Prioriteten var därför att ha 

färre intervjuer så att kodningen gick att hantera.  

3.2.2 Utformning av intervjufrågor 

I studien är respondenternas erfarenheter, tankar, åsikter och inställning viktiga för analysen. Det 

krävs därför en insamlingsmetod som ger respondenterna plats att fundera och tänka förhållandevis 

fritt, men samtidigt hålla sig inom ämnet om EMV och LMV. För att åstadkomma detta har 

semistrukturerade intervjuer utförts, vilket innebär att forskaren har en intervjuguide vilket är en 

lista över teman som ska beröras (Bryman och Bell, 2013). Det betyder att respondenterna har en 

stor möjlighet att påverka intervjuns innehåll, vilket innebär att intervjuaren måste ha ett aktivt 

lyssnande genom att ställa följdfrågor. Då uppsatsen syftar till att förstå konsumentens inställning 

och tankar kring EMV och LMV är det viktigt att försöka följa personens resonemang och ställa 

följdfrågor utifrån dessa, istället för att strikt följa intervjuguiden. Intervjuguiden användes som 

vägledning och hjälpmedel vid intervjuerna. Frågorna har förankrats i den teoretiska referensramen 

genom inspiration från tidigare studier som berör ämnet, vilka var relevanta för att utforma samt 

formulera intervjufrågor.  

 

De första frågorna kan i en intervju vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att bli 

(Bryman & Bell, 2013). Det blir därför viktigt att från början bygga upp ett förtroende och en 

vänskaplig relation med respondenterna. Vid varje intervjutillfälle berättades kort om studiens 

avsikt och om respondentens bidrag, det informerades även om att de i studien är anonyma. 

Inledningsvis ställdes enkla och raka frågor för att få respondenten att känna sig avslappnad och 
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trygg i att ha förstått frågorna rätt. Bryman och Bell (2013) menar att tonvikten måste ligga på hur 

intervjupersonerna uppfattar och förstår frågor och skeenden. I nästa stadium av intervjun ställdes 

dynamiska frågor, vilket bidrar till att få intervjupersonerna att mer i detalj berätta vad de menar. I 

detta stadium av intervjun användes uppföljningsfrågor, vilket var avgörande för att få en djupare 

förståelse för respondenternas resonemang och inställning till EMV och LMV inom 

apotekshandeln. Respondenterna uppmuntrades hela tiden att utveckla sina svar och tankar. Detta 

gav olika fördjupande perspektiv att analysera.  

 

Under intervjuerna ställdes ”hur” och ”vad”- frågor för utförligare svar. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det är bättre än att fråga ”varför”, på grund av att det skapar utförliga och 

spontanare svar till skillnad från ”varför” - frågor, som leder till spekulativa förklaringar. 

Förståelsen för varför intervjupersonerna handlar som de gör är en uppgift som forskare att 

analysera, och därför fick inte respondenterna frågor av sådan karaktär. Om en respondent berättade 

något intressant som skapade ett intresse av att fråga hur de reagerade eller tänkte i den situationen, 

ställdes även mer specificerade frågor om detta. Exempelvis när respondenterna berättade om mer 

specifika tillfällen berörande EMV inom apotekshandeln. I det sista stadiet av intervjun hade 

respondenten möjlighet att tillägga något eller om hon/han hade ändrat sig angående något svar. 

Detta för att respondenterna skulle känna sig tillfredsställda med sitt bidrag.    

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes vid respondentens arbetsplats eller i hemmet, vilket bidrog till att 

respondenten kände sig trygg och kunde vara avslappnad, vilket är en fördel för att få ut så bra 

information som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna var ca 45-60 minuter långa. Endast 

en intervjuare var på plats, för att skapa extra trygghet för respondenten. Trost (2005) menar att om 

de som intervjuar är fler än en kan respondenten uppfatta någon slags maktutövande och kan därför 

komma i underläge. Därför var endast en person på plats som intervjuade för att få respondenten 

avslappnad, och för att hen kunde svara så naturligt som möjligt. Dock gjordes pilotstudien 

tillsammans med två intervjuare, för att kunna revidera intervjuguiden och analysera om svaren 

som eftertraktades framkom. Bryman och Bell (2013) menar att hela intervjuserien är en process 

som kännetecknas av förändring och under tidens gång därför behöver korrigeras. Därför följdes 

respondentens svar och relevanta följdfrågor ställdes utifrån dessa. Alla respondenter hade olika 

svar och synvinklar på frågorna. När respondenten svarade kort och koncist, ställdes mer ingående 

frågor. Om respondenten talade om irrelevanta saker för studien, styrdes samtalet mot aktuellt 

ämne. 
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3.3 Analysering av data 

3.3.1 Tematisk analys 

För att kunna se olika sammanhang i empirin har tematisk analys tillämpats, vilket är en process 

där insamlad information kodas och delas in i teman (Boyatzis, 1998). Bryman och Bell (2013) 

menar att det är ett av de vanligaste sätten att ta itu med en kvalitativ dataanalys. När teman i 

intervjuerna och dess transkibieringar hittats, har de därefter sorterats under teman, vilket Boyatzis 

(1998) kallar för att använda sig av sin förmåga att känna igen upprepade mönster i datan. Bryman 

och Bell (2013) menar att detta är kännetecknande för en kvalitativ forskningsansats. Det 

datamaterial som samlats in, organiseras och struktureras upp utifrån centrala teman och sub-teman, 

som gemensamt framträtt mellan intervjupersonerna. De teman och begrepp som identifierats i 

empirin har anknytning till studiens syfte. Induktiv analys är tillämpad, då teman baseras på vad 

som framkommer i datamaterialet, teman identifieras under analysens gång. Citat kan även 

inkluderas i den mån det är möjligt, under respektive tema-sammanfattning, detta styrker 

tolkningen av resultatet. 

 

Att transkribera det empiriska materialet för analysen var tidskrävande men samtidigt viktigt. Det 

är av stor vikt enligt Rennstam och Wästerfors (2015), att forskare bekantar sig med det insamlade 

materialet för att lära sig uppmärksamma detaljer och hitta transkriberingarna, vilket resulterar i 

bättre sätt att skapa uppdelningar i materialet. Alvehus (2013) menar att det kan bli för hård 

reducering när forskare transkriberar sitt material, att de plockar bort olikheter och nyanser i 

materialet, samtidigt som fokuset legat på att hitta samband och likheter, har även ögon varit öppna 

för motsatta resonemang, vilka skiljer respondenterna från varandra.  

3.3.2 Trovärdighet - tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

För att vara säkra på att datan som samlats in är trovärdig har fyra kvalitetskriterium använts. Detta 

för att kunna mäta styrkan av den genomgående trovärdigheten. Trovärdigheten är ett huvudsakligt 

kriterium för bedömandet av en kvalitativ studie och kan delas in i fyra delar enligt Bryman och 

Bell (2013). Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa 

kvalitetskriterier menar Bryman och Bell (2013) har växt fram ur den kvantitativa forskningen, då 

de har motsvarigheter i den kvantitativa forskningstraditionen, reliabilitet och validitet. För att 

säkerhetsställa studiens kvalitet har trovärdighetskriteriet använts. 
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Tillförlitlighet i detta sammanhang innebär att det finns fler beskrivningar av en social verklighet, 

och till vilken grad den blir accepterad av andra personer beror på trovärdigheten. För att öka 

tillförlitligheten kan forskare som gjort semistrukturerade intervjuer ha en kommunikation med 

respondenterna i syfte att bekräfta att resultatet speglar responderas uppfattning (Bryman & Bell, 

2013). Det uppfylldes genom att vi träffades på en fika med personen som intervjuades och 

förmedlade resultatet. Då fick även respondenterna chansen att lägga till information som de ansåg 

saknades, eller ändra information som uppfattades fel. Med de respondenter som ej hann träffas har 

det hafts mejlkontakt. Syftet med det var att få en neutral och rättvisande bild av det som sagts. 

Under intervjuerna ställdes även följdfrågor för att säkerhetsställa att respondenterna uppfattades 

rätt när något var otydligt, vilket även bidrar till studiens tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet är det andra delkriteriet av trovärdighetsbegreppet och syftar till att generalisera 

studiens resultat i det sammanhanget den är gjord. För att kunna tillämpa resultatet i olika miljöer 

inom kontexten (Abdalla et al., 2018). Bryman och Bell (2013) menar att det är svårt att uppnå 

överförbarhet i kvalitativa studier då verkligheten studeras utifrån människors ögon, där 

uppfattningen från person till person skiljer sig åt, och att överförbarheten är ett vanligt problem i 

kvalitativ forskning. Eftersom studien genomfördes med ett litet urval (tio respondenter) finns det 

svårigheter med att veta om resultatet i studien är möjligt att generalisera till andra miljöer. Att en 

specifik bransch har valts (apoteksbranschen) gör att överförbarheten blir svår att uppnå. 

Anledningen till det lilla urvalet är den begränsade tiden som funnits för att genomföra studien. 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att överförbarheten i kvalitativa studier även är kvaliteten på 

de teoretiska slutsatserna som har nåtts, som är grundade på kvalitativ data, är det essentiellt. Detta 

har uppnåtts då slutsatser samt analysmetoder motiveras, vilka är förankrade i teori, som till 

exempel den tematiska analysen.  

 

Det tredje delkriteriet av trovärdighetsbegreppet är pålitlighet. För att uppnå pålitlighet menar 

Abdalla et al. (2018) att forskarna ska förhålla sig kritiskt till den egna forskningen, samt försöka 

skapa en fullständig redogörelse för varje del av arbetet. Studien strävar efter att uppnå pålitlighet 

och har därför kritiskt granskats ett flertal gånger genom oppositioner av studiekamrater, samt 

handledning av handledare och examinator. Vi som forskare har även kritiskt granskat varje del av 

uppsatsen. Studien har alltså granskats kritiskt från forskarnas håll, men även av externa parter, 

vilket gett en bättre förståelse för hur det har tolkats. Att ta upp flere delar som 

forskningsprocessen, val av undersökningspersoner, beslut angående analyser och förklaring hur 

studien har gått till, skapar på ett utförligt sätt pålitlighet (Bryman & Bell, 2013).  
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Det sista delkriteriet är konfirmering, vilket innebär att forskaren säkerställer att hen har agerat i 

god tro. Att forskarens egna värderingar och teoretiska inriktningar inte påverkar studiens resultat i 

den mån det är möjligt (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå konfirmering har det tydligt skiljts på 

resonemang och argument, som kommer från empiri utifrån tidigare teoretisk forskning. För att 

studien ska vara så objektiv som möjligt har det hjälpt att vara två forskare, för att utesluta 

personliga värderingar och åsikter. Genom att säkerställa att respondenterna har uppfattats rätt, 

kunde respondenterna påverka ifall de ville lägga till något eller om deras svar på intervjufrågorna 

hade uppfattats rätt. På samma sätt som tillförlitligheten ökades, har det på samma sätt ökat 

konfirmeringen. 

3.3.3 Etik 

Respondenterna är anonyma, då deras identitet inte har någon större betydelse för studiens resultat, 

eller att deras svar på intervjufrågorna inte skulle vara på ett annat sätt om deras identitet framgick. 

Den övervägande delen av respondenterna ville själva vara anonyma. Det är även en etisk faktor att 

människors identitet förblir anonyma menar Bryman och Bell (2013) och att de situationsbetingade 

etiska ställningstagande ska anpassas utifrån den aktuella forskningssituationen. Det stödjer sig i att 

människor är olika, och att det därför inte finns ett universellt etiskt tillvägagångssätt, som således 

kan användas oberoende av situationen. Etiska aspekter är ett ständigt inslag och på grund av 

anpassningen till olika situationer krävs kontinuerlig reflektion kring vad som är etiskt lämpligt. 

Ytterligare ett argument är att ett situationsbetingat förhållningssätt främjar det som Bryman och 

Bell (2013) menar vara viktigt. Det vill säga att etiska aspekter blir ett ständigt inslag. Det på grund 

av att anpassningen till olika situationer kräver en kontinuerlig reflektion angående vad som är 

etiskt lämpligt. 
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4. Empiri 

Empirins rubriker är framtagna utifrån den insamlade empirin. Rubrikerna är de områden och 

teman som har varit mest förekommande bland intervjusvaren, dessa teman tillsammans motiverar 

studiens bidrag. 

 

Vi väljer att namnge respondenterna R1-R10 för att säkerställa deras anonymitet. De presenteras i 

tabellen nedan: 

 

Tabell 1 – Lista över respondenter  

 

Respondent Ålder  Kön 

R1 26  Man 

R2 51  Kvinna  

R3 77  Kvinna 

R4 46  Man 

R5 43  Kvinna 

R6 34  Man 

R7 28  Kvinna 

R8 52  Man 

R9 55  Kvinna 

R10 26  Man 

 

4.1 Icke befintliga vanor och nyfikenhet  

Något som tydligt framgick i respondenternas resonemang var att deras vanor att köpa vissa 

produkter inte var särskilt strikta. Respondenterna nämner att de ofta har en vana att köpa en viss 

produkt, men om det finns en likvärdig produkt som hen ej testat tidigare, finns det en stor chans att 

hen testar den nya produkten, dels på grund av nyfikenhet, dels på grund av att dess vanor inte är 

styrda av ett visst varumärke. Nyfikenheten uppstår även då det inte finns någon särskild koppling 
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mellan konsument och varumärke, och de blir därför mer nyfikna på att testa nya varumärken och 

produkter. De ser ingen större risk med att testa ett nytt varumärke, då skillnaderna mellan 

produkterna är så pass små. Det finns även en tillit till de flesta varumärken, dels på grund av 

apotekens kvalitetskontroller och dels på grund av konsumenternas igenkänning och bekantskap 

med EMV-produkter.  

 

“Det känns som att det kommer fler egna märkesvaror, eller i alla fall mer tilltalande produkter. 

Det kanske är för att butikerna satsar på att de ska se mer tilltalande ut än att de bara är ett 

lågprisalternativ, som Blåvitt var en gång i tiden”. R2 jämför utbudet med det utbud som fanns 

tidigare, då EMV endast var ett lågprisalternativ, och det endast fanns ett fåtal sådana alternativ. 

Fler av respondenterna uppfattar att sortimentet av EMV ökar. De menar att det nu finns många fler 

EMV än vad det gjorde för tio år sedan.  

  

Majoriteten av respondenterna menar att de ofta handlar efter vana när det kommer till livsmedel, 

så inom varukategorier de brukar köpa EMV gör de alltid det, samma sak med LMV. Däremot när 

de handlar på apoteksmarknaden, brukar de inte handla efter vana, utan där menar respondenterna 

att de gillar att testa nya produkter. R7 menar att anledningen till att hen mest handlar efter vana på 

matbutik och inte apotek är för att hen inte lika ofta besöker apotek, och har därför inte lika mycket 

kännedom om de produkterna. Konsumenter handlar inte av vana på samma sätt som vid köp av 

livsmedel, och det finns inte ett lika starkt vanebeteende. Konsumenter är nyfikna på att testa olika 

typer av produkter och varumärken. Respondenterna genomgår därför köpbeslutsprocessen när de 

ska göra ett köp på apoteket. Varje gång de står inför ett köp, gör de ett aktivt val och utvärderar 

vilket varumärke de ska köpa, ett LMV eller ett EMV. 

 

Majoriteten av respondenterna menar att de hamnar i situationer där de väljer mellan flera olika 

varumärken varje gång de handlar. Vidare anger majoriteten av respondenterna att de har en idé om 

vilken produkt de vill köpa innan de kommer till apoteket. Ett exempel är R9 som beskriver att om 

hen har bestämt sig för att köpa en produkt, som oftast är LMV eftersom det är det som hen har 

mest kännedom om. När hen sedan kommer till butiken och det finns ett likvärdigt EMV men till 

ett bättre pris, köper hen ofta det alternativet istället. 

 

Majoriteten av respondenterna har liknande beteendemönster som R9. De menar att de kan 

påverkas av något tillfälligt erbjudande i butiken eller om personalen tipsar om en specifik produkt. 

R10 nämner till exempel att “om en säljare kommer fram och säger att det är en bra produkt, så 
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påverkas jag ganska starkt av det. Då byter jag nästan alltid den produkten jag håller i handen till 

den som jag blir rekommenderad”. Vi tolkar det som att konsumenter har en bild av vad de vill 

köpa innan de kommer till butiken. Däremot kan denna bild ändras under köpbeslutsprocessens 

gång och de kan köpa något som är likvärdigt med produkten de tänkt sig från början, som de inte 

har kännedom om sedan tidigare. Benägenheten att testa nya produkter och byta ut det alternativet 

de från början tänkt sig, är därför relativt stor. Det finns alltså en viss nyfikenhet när det kommer 

till att testa nya produkter och varumärken, som ofta visar sig i form som ett EMV. Endast ett fåtal 

respondenter beskrev att de köper den LMV-produkt som de tänkt att köpa innan de gick in i 

butiken. 

 

Att respondenterna är benägna att byta ut ett varumärke på grund av nyfikenhet, kan bero på att det 

inte handlar om stora summor pengar per produkt. R6 och R7 menar till exempel att om de blir 

missnöjda med en produkt så kan de köpa en ny från ett annat varumärke, utan att bli särskilt 

påverkade ekonomiskt. R7 nämner att “om produkten håller det den lovar, så kan jag köpa en ny. 

Köper jag en produkt för torr hud och den inte hjälper, blir jag besviken och går och köper en ny”. 

Respondenterna anger att det ofta handlar om relativt billiga produkter och de är därför beredda att 

ta risken att testa en ny produkt. Detta bidrar till att konsumenterna inte handlar efter vana. 

 

Vi fann ett mönster i empirin där benägenheten att byta ut varumärke på grund av nyfikenhet inte 

gäller alla typer av produkter. Nästan varje respondent hade någon produkt de tyckte extra mycket 

om, därför handlar de även den produkten av vana. De är inte benägna att byta ut just den 

produkten på grund av att de ansåg att den produkten hade specifika faktorer som sågs som 

fördelar. I endast en av respondenternas svar kunde detta varumärke vara ett EMV men i de 

resterande nio respondenternas svar var det ett LMV som var produkten de inte var benägna att 

byta ut. Antagligen kan det vara för att produkterna som respondenterna beskrev de inte ville byta 

ut är något som respondenterna köpt och konsumerat i flera år. Eftersom att EMV på 

apoteksmarknaden inte funnits till lika länge, kan det vara en anledning till att köpa LMV. 

 

4.2 Hur sociala faktorer påverkar valet av EMV och LMV 

Konsumenter kan påverkas av andra människor omkring sig när de utvärderar alternativ, det är 

därför intressant att se den sociala aspekten av hur varumärken påverkar konsumenter. Enligt 

respondenterna har sociala faktorer en viss inverkan på valet av varumärke. De flesta respondenter 

är medvetna om varumärken och vad de kan utstråla för sociala signaler. Det kan i sin tur påverka 

valet mellan EMV och LMV. Samtidigt menar respondenterna att de sociala faktorerna som är 
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kopplade till EMV har förändrats under tidens gång. De menar att förr i tiden kunde EMV ofta 

kopplas till låg status och låg social klass. Nuförtiden är det det mer socialt accepterat att välja en 

EMV-produkt. Respondenterna nämner även att det i många fall kan vara svårt att avgöra vad som 

är EMV och vad som är LMV, och menar att om inte ens konsumenterna själva kan skilja på dessa 

varumärken, så visar det heller inga särskilda sociala signaler.  

 

Ett exempel är när vi ställde frågan: Ur ett socialt perspektiv, hur viktigt är det vilka produkter du 

har? Svarade R3 “Jag tror inte det påverkar mig så mycket. Jag köper inte produkten för att bli 

socialt rankad”. Majoriteten av respondenterna anger att de inte ser någon social aspekt på vilket 

varumärke de köper när det gäller apoteksprodukter. De menar att de inte tänker på hur det ska 

uppfattas av andra beroende på vilket varumärke av EMV eller LMV de väljer att köpa. Enligt 

respondenterna kan EMV därför vara lika bra som att köpa LMV ur ett socialt perspektiv. De har 

till och med blivit så pass populära varumärken att många utav respondenterna kan tänka sig att 

rekommendera EMV framför vissa andra LMV.  

 

Citat från R1: “Apoteksvaror och matprodukter bryr jag mig inte om, då vill jag bara att det ska 

vara bra för mig själv. Kanske om jag ska bjuda på middag att jag tar det lite mer exklusiva 

varumärket. Men kläder till exempel det visas ju mer för andra, så det är viktigare att det ska vara 

rätt märken isåfall”. Andra typer av produkter som till exempel väskor eller kläder finns det alltså 

en gemensam uppfattning hos respondenterna om att det är viktigare med rätt märke, till skillnad 

från apoteksprodukter. Majoriteten av respondenterna menar att de i de allra flesta fall inte tycker 

det är störande om någon skulle se att de köper en EMV, då de anser att EMV har blivit socialt 

accepterat. 

 

Vidare menar de flesta respondenter att det skett en utveckling från vad EMV har varit en gång i 

tiden. De menar att tidigare har EMV setts som ett lågprisalternativ med mycket lägre kvalitet och 

produktmässig standard än övriga produkter. Ett par respondenter nämner därför att det kan ha 

funnits en social aspekt på det tidigare, att det när det var ett lågprisalternativ nästan kändes genant 

att köpa sådana varor, då de utstrålade en viss känsla utåt och socialt. En par av respondenterna 

nämner därför att de inte valde att konsumera sådana varor när de just var ett lågprisalternativ, 

eftersom att de inte stämde överens med deras självbild och vad de ville utstråla utåt.  

 

Det konsumenterna menar är skillnaden på EMV idag mot vad det var förr i tiden, är just att de 

utvecklats från ett lågprisalternativ till att vara standard- eller premiumalternativ. Flera 
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respondenter nämner även att vissa EMV-produkter känns lyxiga och kan vara valet som de känner 

att de bäst kan koppla till sin självbild. Den sociala aspekten av att köpa EMV är därför inte särskilt 

avgörande. Respondenter nämner att de gärna köper EMV och att det till och med kan stärka deras 

självbild.  

 

4.3 Förtroendet till funktionen 

Enligt respondenterna är funktionen av en produkt oftast det de fokuserar på mest vid valet, att det 

spelar särskild stor roll när det gäller apoteksprodukter. Enligt respondenterna litar de nuförtiden på 

att funktionen hos EMV-produkter ofta är lika bra som hos LMV-produkter. Det är till stor del på 

grund av de kvalitetskrav som de flesta apoteken har, som är så pass skarpa att de produkter som 

säljs på apoteken ofta har mycket hög kvalitet och därför fyller sin funktion. Respondenterna menar 

att de väljer att jämföra funktion framför att jämföra varumärken och andra faktorer, som pris och 

förpackning. Att få förståelse för vad funktionen av produkten har för roll för konsumenterna är 

därför viktigt, för att skapa förståelse för hur konsumenten väljer i valet mellan EMV och LMV i 

köpbeslutsprocessen.  

 

R1 nämner till exempel att “jag uppfattar att vissa av leverantörers märkesvaror är lite dyrare. 

Men jag väljer ändå den för att jag vet att jag tycker om dem. Jag behöver liksom inte chansa”. 

Detta indikerar att respondenten inte är villig att byta ut produkten som fungerar mot risken att få 

en produkt som inte fungerar lika bra. Majoriteten av respondenterna anger att nackdelen med att 

konsumera ett varumärke som de inte tidigare har köpt är att de inte känner till produkten sen 

tidigare, att det då finns en osäkerhet av vad de får. Samt risken att varan inte uppfyller deras 

förväntningar. Ett par av respondenterna uppger att de ändå brukar känna sig trygga vid köp av nya 

varumärken, då de söker upp information om varan innan köpet ändå. 

 

Alla respondenter (R1-R10) anger att det primära i ett köp, är att produkten ska fungera för det 

syftet den är ämnad åt. Vidare är respondenternas uppfattning att det inte är någon större skillnad på 

funktionen av en EMV-produkt eller en LMV-produkt när de handlar på apotek, vilket förklaras då 

ett flertal respondenter tar upp och beskriver att apoteket har höga kvalitetskontroller och att det 

bidrar till att de vågar ta det billigaste alternativet. R7 nämner att “apoteket har ju mycket fokus på 

innehållet av produkterna, de har därför plockat bort massa produkter och bytt dem till sina egna 

som är kvalitetstestade“. De vågar alltså lita på alla varumärken och produkter som finns på 

apoteket då dessa redan gått igenom en kvalitetskontroll, och bör därför fylla den funktion de är 
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ämnade åt. Det ger konsumenter ett större förtroende och därmed mindre risk då det kommer till att 

testa produkter de tidigare aldrig köpt.  

 

Däremot blir den tidigare nämnda som “speciella” produkten för konsumenten ett undantag även 

här. Vi tolkar det som att produkten “är” varumärket, då det inte finns något substitut enligt 

konsumenten som är likvärdigt, sett till kvalitet och funktion. R2 nämner till exempel att Idomin 

och Ipren känner de flesta till och är ovilliga att byta bort, både på grund av varumärket men även 

på grund av att de köps av vana. De är så pass välkända varumärken att funktionen tas för given. 

Konsumenter kan lita på de varumärkena för att funktionen är så pass säker eftersom de är välkända 

och accepterade varumärken. Det finns sällan produkter som är likvärdiga i deras funktion och 

kvalitet. I de fall en respondent har köpt samma produkt under flera år och anser att det fungerat bra 

är viljan att köpa ett substitut för den produkten nästan obefintlig. R4 som beskriver just detta “jag 

vill ha just de tabletterna och känner att de har fungerat bra under alla gånger jag haft dem. Så de 

är jag inte så benägen att byta ut”. I sådana situationer ser konsumenten främst till funktionen och 

hen vill inte byta ut varan. 

 

4.4 Skillnader i pris och påverkan av förpackningens signaler 

Förpackningen är oftast det första en konsument kommer i kontakt med av en produkt och kan 

därför locka konsumenter att köpa produkten. Det respondenterna nämner är att förpackningarna på 

många EMV har utvecklats mycket under den senaste tiden, och en del EMV många gånger till och 

med har mer lockande förpackningar än vad LMV har. Det kan även vara förvirrande utifrån 

förpackningen om en produkt är EMV eller LMV. En till faktor som respondenterna menar är en 

avgörande faktor för valet av varumärke är priset. R7 nämner till exempel att “om de har lagt ner 

mycket pengar på förpackningen så känns det som att de även har gjort det på produkten”. Vi fann 

då ett mönster i empirin som pekar på att förpackningen kan spela en stor roll till varför 

konsumenter är nyfikna och benägna att testa nya produkter. Vidare beskriver empirin att 

förpackning kan ge signaler om att en produkt innehåller en viss kvalitet.  

 

En majoritet av respondenterna menar att de väljer att jämföra kvalitet, pris och förpackning av 

produkten istället för att gå efter om det är ett LMV eller ett EMV. Ett par av respondenterna menar 

att de till och med inte visste om de konsumerat EMV eller LMV, det var inget de lade märke till, 

utan det var andra faktorer som spelade större roll i deras köpbeslutsprocess. R5 nämner 

exempelvis att “jag går ju mest på förpackning och pris” Det betyder att om det är ett EMV eller 

LMV inte har någon betydelse alls. Samtidigt som R4 påverkas av fler faktorer “jag påverkas av 
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olika saker; hållbarhet, pris, kvalitet, det är väl några. Design kanske också, det beror vad det är 

för typ av produkt. Kanske lite av varumärket”. Dock menar R4 att hen möjligtvis påverkas av 

varumärket också, vilket skulle kunna ge en fördel för LMV då det varumärket oftast är mer 

välkänt och därför återfinns i konsumentens evoked set. 

 

R4 menar även att hen påverkas av produktens design och förpackning, detta finner vi även i flera 

av respondenternas svar som uppger att förpackningen kan påverka dem mycket. R6 nämner att 

“förpackningen gör en hel del. Om den känns lyxig och bra kan den påverka mig rätt mycket. EMV 

är ofta inte lyxigt, eller har inte varit det iallafall”. Detta betyder att förpackningen är en viktig 

faktor när R6 ska bestämma sig för vilken produkt hen ska köpa. Vidare menar R6 att synen på 

EMV inte alls framställs som “lyxig”, vilket kan innebära nackdelar för EMV i att bli vald i 

förhållandet till ett LMV. Dock nämner ett par respondenter att många EMV har lyckats med sina 

förpackningar och design, och konsumenter blir därför mer lockade av att köpa sådana produkter. 

R8 nämner att “när jag väljer mellan flera olika varumärken går jag i viss mån kanske efter en 

känsla för produkten och förpackningen. Jag tycker inte det är så viktigt men man påverkas nog av 

det, att den ser schysst ut”. Även fler respondenter beskriver att förpackningen inte är viktig, 

däremot tolkar vi utifrån citatet som att fler än R8 kan påverkas av förpackningen på ett 

undermedvetet plan.  

 

När vi under intervjun tog upp ämnet om egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror 

tvingades respondenterna att fundera kring deras köpvanor och beslut. R9 nämnde då att “jag har 

ingen aning om hur stor andel av mina köp som är EMV. Jag köper massor av produkter men jag 

vet inte vad som är vad, det står ju inte Apotek hjärtat på, eller gör det?“. Ett flertal av 

respondenterna menade även att de var omedvetna ifall de konsumerat en eller fler produkter från 

ett EMV när de varit och handlat, då de menar att de främst fokuserar på andra faktorer än vilket 

varumärke de konsumerar. Även att EMV idag benämns med andra namn än vad själva 

butiken/apoteket heter, och att det inte finns någon tydlig koppling mellan EMV och apoteket 

verkar bidra till att det blir allt svårare att urskilja vad som är ett EMV och vad som är LMV. Typen 

av varumärke har ingen större vikt i köpet enligt respondenterna. De menar att olika varumärken, 

oavsett var det kommer ifrån, inte har någon särskilt stor betydelse för just apoteksprodukter. De 

pratar om det är en bra produkt, inte att det är ett bra varumärke.  

 

Alla respondenter menar att de har priset i åtanke när de utvärderar olika varumärken. R6  menar att 

hen brukar köpa en produkt från LMV “om jag känner att jag har råd och vill lyxa till det”. Detta 
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pekar på en bestämd uppfattning att LMV oftast är dyrare än EMV, vilket även de flesta 

respondenterna nämnde. R1 nämner “priset är den största anledningen till att jag köper EMV”, de 

kan även ofta ge samma kvalitet som andra varumärken. Även R7 har en positiv inställning till de 

egna märkesvarorna, “jag köper mycket krämer som är EMV, då de är billigare. Ibland köper jag 

mandelolja till ansiktet och då är det bara apotekets egna som finns”. Vi tolkar det som att de 

flesta respondenterna har en inställning till LMV där de uppfattar att märket håller bra kvalitet men 

att det upplevs dyrare än EMV. Medan inställningen till EMV är att de flesta respondenter har är 

positiv, de menar att det är ett bra alternativ till andra varumärken då de ofta är billigare och håller 

bra kvalitet. 

 

Det innebär även att de många gånger blir en EMV-produkt som konsumeras. De flesta 

respondenterna beskrev att det spelar en viss roll vilken produkt det köper samt hur stora 

skillnaderna är i priset mellan EMV och LMV, och ju större prisskillnader ju mer tendenser att 

konsumenten väljer en EMV produkt. Om det var endast ett par kronor som var skillnaden i priset 

blev istället andra faktorer av större betydelse. Det vanligaste tillfället respondenterna beskrev att 

de köper en LMV-produkt och betalar ett högre pris än att köpa ett likvärdigt EMV är när de köper 

deras produkt som vi tidigare nämnt som speciella produkt. Produkten de inte är benägna att byta 

ut, eftersom de är extra nöjda med den.  
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5. Diskussion  

Det empiriska materialet analyseras och diskuteras med hjälp av tidigare presenterade teorier, för 

att få fram likheter och skillnader mellan dem. Diskussionskapitlet har till en början samma 

struktur som empirikapitlet för en enkel hänvisning mellan dem. Det avslutas med en diskussion, 

där huvudbidraget i studien diskuteras. Diskussionen och dess analys av empirin ämnar till att 

besvara syftet med studien. 

 

5.1 Icke befintliga vanor och nyfikenhet 

Majoriteten av respondenterna menar att de ofta handlar efter vana när det kommer till livsmedel, 

vilket går i linje med det Holmberg (2004) redogör för, att konsumenter ofta köper varor baserat på 

tidigare erfarenheter. När det gäller apoteksprodukter angav däremot fler respondenter att de ofta 

inte handlar efter vana, utan där äger ofta en utvärderingsprocess rum mellan de olika alternativen. 

Kotler och Armstrong (2005) beskriver olika beteenden i det tredje steget i köpbeslutsprocessen, 

när olika attribut utvärderas. I vissa fall är konsumenter försiktiga och kalkylerande och logiskt 

tänkande, vilket vi ser som ett mönster när de handlar apoteksprodukter. 

 

Att konsumenterna är kalkylerande i sin köpbeslutsprocess vad gäller apoteksprodukter anser vi 

bero på att respondenterna kommer i kontakt med nya slags produkter, och därför ställs inför nya 

val många gånger. Eftersom att EMV-sortimentet ökat (Anell, 2014) och priset på EMV är lägre 

(Konsumentverket, 2017), samt att EMV blivit mer socialt accepterat enligt respondenterna, tolkar 

vi det som att valet av vara därför i de flesta fall faller på ett EMV istället för ett LMV, när 

konsumenten går igenom köpbeslutsprocessen. 

 

Produkter som konsumenter har kännedom om sedan tidigare väljs inte alltid i första hand enligt 

empirin. Flera respondenter menar att de ofta testar nya produkter inom apoteksmarknaden, vilket 

går emot vad Baker (2001) redogör för, då han menar att produkter i konsumentens evoked set ger 

stora konkurrensfördelar. Utifrån detta menar vi att nyfikenheten bidrar till att vanorna på 

apoteksmarknaden blir obefintliga, det blir allt mer vanligt att konsumenter testar nya produkter, 

gärna EMV. De flesta LMV har funnits längre på marknaden än vad de flesta EMV har, vilket gör 

att LMV i många fall finns hos konsumenternas evoked set (Baker, 2001). Däremot motsäger 

empirin det, då konsumenterna ofta vågar testa nya produkter och varumärken utav nyfikenhet, det 

finns alltså ingen större dragningskraft till just LMV när det kommer till konsumenternas vanor. 

LMV får därför ingen konkurrensfördel i jämförelse med EMV, som inte funnits lika länge på 

marknaden. 
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Att konsumenterna inte handlar efter vana kan även bero på att de köper på impuls eller på intuition 

då det gäller billigare produkter, som köps relativt ofta på apoteksmarknaden. Enligt empirin 

framhävs impulsen och intuitionen att köpa något om det finns något särskilt erbjudande i butiken, 

eller om personalen rekommenderar någon särskild produkt. Det stämmer överens med Kotler och 

Armstrong (2005) som menar att konsumenten i vissa fall tar hjälp av andra vid val av varumärke. 

Respondenterna menar att de litar på personalens rekommendationer då de anses vara pålitliga, 

samt att det alltid brukar vara ett lägre pris och ofta ett EMV när personalen rekommenderar 

produkter. Utifrån det tolkar vi det som att när en konsument ska köpa en EMV-produkt kan 

konsumenterna antingen vara mer kalkylerande och eftertänksamma, vilket gör att valet blir ett 

EMV. Eller så kan konsumenten hoppa över utvärderingsprocessen, men även då faller valet oftast 

på ett EMV efter rekommendationer eller impuls och intuition. 

 

När konsumenten visar ett lågt engagemang inför köpet tyder det på att det inte påverkar 

konsumentens ekonomi i större utsträckning menar De Chernatony och McDonald (2013). Ett par 

av respondenterna menar att de kan köpa en ny produkt från ett annat varumärke om de ej är nöjda 

med det första köpet. Vi tolkar det som att den upplevda risken med att köpa ett varumärke som 

konsumenten ej har fullständig information om inte upplevs som något konsumenterna anser är 

besvärande. Det går i linje med att De Chernatony och McDonald (2013) kallar sådana produkter 

för begränsad problemlösning. Vi tolkar det som att apoteksvaror är produkter där konsumenter inte 

har en hög grad av engagemang, och produkterna är därför lätta att byta ut. 

 

Däremot handlar konsumenter ofta efter vana vid köp av vissa specifika produkter, de produkter 

som de inte är benägna att byta ut, för att de anser att de produkterna är speciella och svåra att 

ersätta med någon annan produkt. Det stämmer överens med Holmbergs (2004) teorier, som menar 

att konsumenter i stor utsträckning väljer att köpa produkter de tidigare har använt när de väljer 

mellan olika alternativ där de inte har all information om de olika produkterna. Vidare menar 

Holmberg (2004) att varumärken som har ett gott rykte kan stärka konsumenternas förtroende för 

varumärket och minska konsumenternas upplevda risk vid köp. Utifrån detta tolkar vi det som att 

konsumenterna är villiga att byta till EMV i de produktkategorier där de upplever att det inte finns 

ett mycket välkänt LMV, eller att de inte har hunnit skapa ett starkt vanebeetende i varukategorin 

för ett LMV, de anser är riktigt bra.  

 

Bland konsumenterna finns det inte några speciella vanebeteenden när det kommer nya varumärken 

och produkter, med undantag från ett fåtal produkter eller varumärken som är särskilt speciella för 
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konsumenten. Konsumenter är ofta villiga att testa nya varumärken, då de anser att de kan lita på 

olika varumärken, då det inte skiljer särskilt mycket dem mellan. Konsumenterna befinner sig inom 

det De Chernatony och McDonald (2013) kallar för “begränsad problemlösning”, där 

engagemanget hos konsumenterna är relativt lågt och skillnaderna mellan produkterna upplevs som 

små. Konsumenterna upplever alltså att produkterna och varumärkena nu för tiden har blivit så pass 

lika varandra, att det därför inte är någon större risk att testa något nytt varumärke eller ny produkt. 

 

5.2 Hur sociala faktorer påverkar valet av EMV och LMV 

Ekström och Hjort (2009) menar att konsumtionsval i västvärlden klassificeras som en av de mest 

påtagliga markörerna för att visa social klass. Muniz och O’Guinn (2001) och Avery (2012) menar 

att varumärken har stor betydelse för en konsuments identitet. För att uppnå detta anseende är det 

vanligt att konsumenter anpassar deras val av varumärke efter vad de upplever att omgivningen 

menar är rätt att konsumera.  

 

Enligt empirin tolkar vi det som att anpassningen efter de sociala signaler ett produktköp ger är 

relativt liten när det gäller just apoteksprodukter. Det är däremot skillnad ifall köpet gäller till 

exempel väskor, kläder eller bilar, som utstrålar en annan typ av social status. Då bryr sig 

konsumenter oftare om vilket varumärke de köper. Vid köp av apoteksprodukter eller livsmedel 

gäller inte samma typ av social påverkan, enligt empirin. Respondenterna menar att de inte har 

någon tanke på hur deras val av varumärke på apoteksprodukter skulle uppfattas av andra i deras 

omgivning. Den sociala påverkan är därför inte särskilt stor.  

 

Det stämmer överens med teorier av Solomon et al. (2006) som menar att beslut av varumärke kan 

skifta beroende på vad syftet med inköpet är. Om konsumenten vill imponera på någon kan hen 

därför välja ett varumärke vars image avspeglar bra smak. Eftersom respondenterna nämner att de 

inte tycker det är besvärande om någon skulle lägga märke till att de konsumerat en produkt från ett 

EMV, kan slutsatsen dras att apoteksprodukter inte kopplas särskilt starkt till konsumentens 

identitet, det är inget en konsument identifierar sig med och har därför inte heller någon större 

social påverkan.  

 

Däremot nämner fler respondenter att det beteendet har förändrats mot hur det var tidigare. I de 

tidigare generationerna av EMV, speciellt första och andra, när EMV började introduceras på 

marknaden och var ett lågprisalternativ (Laaksonen & Reynolds, 1994). Respondenterna antydde 

att förr kunde EMV påverka vilka sociala signaler som sändes ut. Den känslan av osäkerhet och 
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risk i samband med konsumtion av EMV kan byggas på Ekström och Hjorts (2009) teorier som är 

att människor har ett behov av att känna social acceptans, vilket kan uppnås genom att passa in i 

omgivningen. Konsumenterna påverkas av vilka stereotypa användare som konsumenten uppfattar 

är associerade med varumärket. Den generella äldre bilden av EMV kan utifrån empirin bero på att 

EMV främst har riktat sig mot en lägre social klass än LMV. Nuförtiden skiljer däremot inte längre 

konsumenter på EMV och LMV ur ett socialt perspektiv, vilket går emot det Laaksonen och 

Reynolds (1994) nämner, att förändring av varumärkesimage är trögrörligt. Förändringen menar de 

kan tolkas trögrörlig, eftersom konsumenter länge har ansett att konsumtionen av EMV reflekterar 

en lägre social klass, än konsumtion av LMV. Detta kan tolkas som att utvecklingen av EMV har 

varit stor och kraftfull, att EMV inte längre förknippas med lägre social klass i jämförelse med 

LMV.  

 

Enligt empirin bryr sig alltså inte konsumenter längre om varumärket ur ett socialt perspektiv, då 

både EMV och LMV har blivit så lika att konsumenter ser igenom varumärket och förstår att det är 

i princip samma innehåll. Det stämmer överens med Chernatony och McDonalds (2003) 

resonemang om dissonansreducerande köp. Skillnaden mellan varumärkena upplevs som små, men 

köpet innebär ändå en hög grad av engagemang från konsumenten. Därför blir det svårt för 

konsumenten att urskilja skillnader i form av fördelar eller unika egenskaper. Det blir för 

konsumenterna viktigt att ta råd från vänner eller försäljare för att på så vis navigera sig fram till ett 

beslut. På grund av produkternas likhet har därför påverkan av yttre faktorer, som till exempel 

andra personer i omgivningen, blivit en allt större påverkansfaktor vid utvärdering av alternativ.  

 

5.3 Förtroendet till funktionen 

Som tidigare nämnts anger respondenterna att de oftast utvärderar alternativen som finns att välja 

mellan när de ska göra ett köpbeslut. Däremot sker inte denna utvärderingsprocess med alla 

produkter de köper. Det menar även Kotler och Armstrong (2005), som syftar på att en 

utvärderingsprocess inte sker i många fall då konsumenten redan innan bestämt sig för vilken 

produkt som ska köpas. 

 

R6 nämner att han som konsument ofrivilligt kommer i kontakt med nya produkter och varumärken 

på apoteket, och därför blir utvärderingen av de olika alternativen något konsumenten ofta ställs 

inför. Det som R6 och de övriga respondenterna menar är det som de väljer att fokusera mest på vid 

utvärdering av alternativ är därför produktens funktion, då det oftast är funktionen av produkten 

som är syftet med hela köpet. Därför blir följaktligen utvärderingsprocessen extra viktig inom 
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apoteksmarknaden. Apoteksprodukter är ofta till för att ha en speciell funktion som läker eller 

förmildrar någon slags värk och funktionen av produkten blir därför fokuset. Dessa produkter 

skulle därför kunna kategoriseras i det De Chernatony och McDonald (2003) kallar för 

dissonansreducerande, då köpet innebär en hög grad av engagemang och det är låg upplevd skillnad 

mellan produkterna.  

 

Enligt den insamlade empirin menar respondenterna att risken med att handla ett varumärke de 

tidigare inte har köpt är osäkerheten om vad de får för kvalitet, och om produkten fyller den 

funktion den är ämnad för. Majoriteten av respondenterna menar att de inte uppfattar att det är en 

risk ur kvalitetssynpunkt att köpa EMV istället för LMV, då de har högt förtroende för alla typer av 

apoteksprodukter, oavsett vad det är för varumärke. Respondenterna menar att de litar på apotekens 

kvalitetskrav, vilket gör att de flesta produkter som sälj på apoteken ofta uppfyller en god kvalitet. 

Detta gör att konsumenterna inte själva behöver göra en riskbedömning utan att de kan lita på att 

alla produkter uppfyller kvalitetskraven.  

 

Det är även enkelt för konsumenter att söka information om varumärket på nätet innan ett köpbeslut 

tas. Vi tolkar det som att konsumenters förtroendet ökar samtidigt som den upplevda risken vid ett 

nytt köp minskar på grund av kvalitetskraven och tillgången till information. Detta går emot 

Holmbergs (2004) teorier som menar att ett väletablerat varumärke med ett gott rykte kan stärka 

konsumentens förtroende till varumärket, och därmed minska konsumentens upplevda risk vid 

köpet. Detta kan tolkas som att respondenterna inte gör någon skillnad på om det är ett välkänt 

LMV eller ett EMV, oavsett produktkategori och oavsett om de testat ett LMV de är nöjda med 

sedan tidigare. Risken som Holmberg (2004) nämner i samband med att byta produkt upplevs alltså 

inte som särskilt stor enligt den insamlade empirin. Endast de tillfällen som konsumenten ska köpa 

en produkt från ett för konsumenten, särskilt känt varumärke, är de ej villiga att byta ut just den 

produkten från det varumärket.  

 

Vi tolkar det som att de anser att det är en större risk, eftersom de är speciellt nöjda med just den 

produkten, och att de har byggt upp ett starkt känslomässigt förtroende för varumärket. Det går i 

linje med Holmbergs (2014) resonemang, som menar att förtroendet för varumärkets avsikter bildar 

ett känslomässigt förtroende genom tillförlitligheten. Även Bhat och Reddy (1998) och Jamal och 

Goodes (2001) nämner att värdet som ett varumärke kan ge ofta ökar konsumentens vilja att köpa 

det varumärket. Konsumentens uppfattning om att ett visst varumärke kommer att uppfylla vad det 
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lovar, och därmed tillfredsställa konsumentens förväntningar och bidrar till det rationella 

förtroendet.  

 

Eftersom respondenterna menar att de upplever att EMV med det lägre priset på apotek ofta uppnår 

samma kvalitet som LMV, tolkar vi det som att varumärket inte är av större vikt vid utvärderingen 

av alternativ. Detta går emot Maliks et al. (2013) teorier att ett lägre pris är en faktor som indikerar 

på att funktionen skulle vara av lägre kvalitet. Eftersom det inte överensstämmer med 

respondenternas uppfattning, indikerar det att skillnaderna mellan EMV och LMV har blivit färre 

och att konsumenternas förtroende för båda typerna av varumärken är lika starkt. Detta 

överensstämmer med Rubio et al.(2014) resonemang, och även det Laaksonen och Reynolds (1994) 

nämner om den tredje generationens EMV, att dessa ofta uppnår samma eller till och med högre 

kvalitet än LMV. Utifrån det tolkar vi det som att konsumenter har en allmänt positiv inställning till 

EMV, eftersom de ofta uppnår samma kvalitet som LMV fast många gånger till ett lägre pris. 

Rubio et al. (2014) nämner att EMV idag konkurrerar på samma nivå som LMV gör. 

 

Att EMV och LMV konkurrerar på samma nivå går även i linje med De Chernatony och 

McDonalds (2003) teori som menar att en funktionell fördel är en stor konkurrensfördel och att 

mervärdet finns bortom fläckfri funktionalitet. Utifrån empirin tolkar vi det som att det inte finns 

några större skillnader i den upplevda funktionen mellan EMV och LMV. EMV uppfattas vara så 

lik LMV i produktmässig standard att även flertalet EMV numera ingår i konsumenternas evoked 

set, eftersom varken EMV eller LMV verkar ha någon större konkurrensfördel. 

 

5.4 Skillnader i pris och påverkan av förpackningens signaler 

Respondenterna menar att produktens förpackning spelar stor roll vid köpet. De menar att när 

produkter syns mycket i hemmet är det extra viktigt att de ser tilltalande och exklusiva ut, till 

exempel en tvål. Det är skillnad på produkter som bara är till för en själv, där nämner 

respondenterna att de inte påverkas lika mycket av förpackningen. Däremot nämnde ett par 

respondenter att de tror att de omedvetet påverkas av förpackningen då den kan ge olika typer av 

signaler. Respondenter menar att EMVs förpackningar idag kan vara lika fina och tilltalande som 

LMV, vilket även går i linje med Laaksonen och Reynolds (1994) resonemang om generation fyra i 

EMVs utveckling. Enligt dem ökar butikerna sin differentiering och förbättrar sin image av EMV 

genom att tillföra eget värde och inte bara imitera befintliga LMV-produkter. Det innebär att bland 

annat förpackningarna blir finare och har högre kvalitet. Utifrån det tolkar vi det som att 

förpackningen har en betydande del i köpbeslutsprocessen när konsumenten utvärderar alternativ, 
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men förpackningen har ingen signifikant påverkan i valet av EMV och LMV, då båda typerna av 

varumärke utstrålar hög kvalitet.  

 

Utifrån ett mönster från empirin menar repsondenterna att EMVs förpackningar ser alltmer 

påkostade och tilltalande ut. Mönstret i empirin visar att majoriteten av respondenterna inte lägger 

någon större vikt vid om det är ett EMV eller ett LMV de konsumerar. De menar att känslan av 

kvalitet finns både hos EMV och LMV, att det är den ena eller den andra typen av varumärke är 

inte något som konsumenter lägger märke till utifrån förpackningarna. Ett par respondenter menar 

att de inte lägger märke till vad för typ av varumärke de konsumerar, de menar att de uppfattar inte 

ifall varumärket är ett EMV eller LMV.  

 

Eftersom respondenterna i många fall inte är medvetna om hur EMV utformar sig inom olika typer 

av varumärken och dess förpackningar, blir det därför svårt för konsumenten att veta om det är ett 

varumärke som butiken själva producerar eller om det är ett LMV. Att tillägga här är det som flera 

respondenter har konstaterat, att EMV idag inte heller alltid har samma namn och symboler som 

butiken som står bakom produkten har, respondenterna menar att det i många fall kan vara svårt att 

avgöra om det är en EMV-produkt eller LMV, eftersom namnet på produkten och varumärket i 

vissa fall kan vara något helt annat än vad själva butikskedjan heter, även om det är en EMV-

produkt. Vissa EMV kan ha namn som inte har någon särskild koppling till just det apoteket eller 

den apotekskedjan. Det blir därför otydligt för konsumenter vad det är för typ av varumärke och 

ifall det hänger ihop med apoteket som produkten säljs i.  

 

EMV har ofta ett lägre pris än vad övriga varor har (Persson et al., 2005). Enligt empirin anser 

respondenterna att priset är en av de viktigaste faktorerna när de väljer varor, detta går i linje med 

det Kotler och Armstrong (2005) nämner, att priset historiskt sett varit den faktor som påverkat 

konsumentens köpbeslut mest. Vår insamlade empiri skiljer sig därför från Perssons et al. (2005) 

teori, att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för LMV än för EMV. Majoriteten av 

respondenterna från den insamlade empirin menar att de i flesta fall tar det billigaste alternativet 

och de är inte alls villiga att ta det dyrare alternativet på grund av att det är en LMV-produkt. De 

upplever att det billigaste alternativet är EMV och att de produkterna ofta uppfyller den förväntade 

kvaliteten som konsumenten är ute efter och är därför inte beredda att betala mer för en LMV-

produkt bara på grund av varumärket.  
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Däremot finns det vissa tendenser i empirin som tyder på att konsumenterna är villiga att betala ett 

högre pris för LMV än för EMV när det kommer till enstaka specifika produkter. Detta gäller 

endast för de produkter som konsumenten själv insett att just det varumärket är bäst, som nämnt i 

tidigare kapitel. I de fallen var konsumenterna villiga att betala ett högre pris för den specifika 

produkten och varumärket, istället för att köpa ett likvärdigt EMV. I de flesta fallen var det just ett 

LMV som konsumenten ansåg var bäst vid de speciella produkterna. Att det är just ett LMV kan 

bero på flera olika saker. Att det är en produkt som en konsument har använt sedan en längre tid 

tillbaka kan bidra till att det är ett LMV eftersom EMV inte funnits på apoteken lika länge. LMV 

kan därför signalera igenkänning och återfinns oftare i konsumentens evoked set (Park & Cho, 

2012) medan EMV inte blir lika konkurrenskraftiga i konsumentens evoked set vid de speciella 

produkterna, då EMV endast har funnits på marknaden i tio år (Park & Cho, 2012). 

 

En annan orsak till att den specifika produkten oftast är ett LMV kan bero på att den äldre synen 

och generationen av EMV kan finnas kvar. Då respondenterna menar att förpackningen signalerar 

en känsla och om förpackningen ser bra och påkostad ut upplever de att innehållet kommer vara av 

bra kvalitet. Detta går i linje med Estiris et al. (2010) teori att om förpackningen utstrålar hög 

kvalitet, uppfattar konsumenten att produkten också har hög kvalitet. Om förpackningen däremot 

utstrålar lägre kvalitet, uppfattar konsumenten att produkten har låg kvalitet. En respondent R6, 

menar att EMV inte brukar ha lika lyxiga förpackningar som LMV, men samtidigt ansåg R6 att 

EMV ofta uppnår samma kvalitet. Richardson et al. (1994) menar att det är enkelt att med hjälp av 

en varas yttre signaler manipulera människors uppfattning om en produkts kvalitet. Denna 

manipulation kan tolkas som en anledning till att konsumenter i vissa produktkategorier ändå väljer 

att köpa LMV utifrån förpackningens utseende, trots att de upplever att EMV oftast är billigare och 

erbjuder samma kvalitet som LMV. Detta stämmer överens med det Estiri et al. (2010) nämner, om 

att konsumenter inte alltid beter sig rationellt. 

 

5.5 Gränserna suddas ut 

De generella dragen i empirin är teman som indikerar att konsumenter inte gör någon större 

skillnad mellan EMV och LMV. Vi ser därför ett tydligt mönster att gränserna mellan EMV och 

LMV håller på att suddas ut. Detta bygger vidare på Alićs et al. (2017) teori, att konsumenternas 

inställning till EMV har förändrats och att konsumenterna inte är villiga att betala ett högre pris för 

LMV. Priset anser konsumenterna vara en avgörande faktor när det kommer till val av varumärke, 

och eftersom EMV i de flesta fall också är det billigaste alternativet, faller ofta valet på en sådan 

typ av produkt. Vidare beskriver konsumenterna att de inte har några särskilda vanor inom 
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apoteksmarknaden. De menar alltså att det inte finns några strikta vanor att välja ett särskilt 

varumärke bara för att de alltid gjort det. Det finns ofta många alternativ att välja mellan när det 

kommer till samma typ av produkt. Därför prioriterar konsumenten ofta andra faktorer framför 

varumärket, eftersom skillnaderna mellan produkterna oftast är små, vilket gör att konsumenterna 

inte fäster sig så starkt till just ett varumärke. De flesta är ofta även nyfikna på att testa nya 

produkter, det kan vara olika saker som lockar en konsument att välja en ny produkt från ett nytt 

varumärke. En produkts olika egenskaper lockar kunder att testa dessa.  

 

En annan anledning till att gränserna mellan EMV och LMV har suddats ut är att det inte längre 

finns några särskilda sociala faktorer som är kopplade till varumärken inom apoteksmarknaden. 

EMV har blivit så pass socialt accepterade att konsumenter inte gör någon skillnad mellan 

varumärkena. Därför utstrålar det heller ingen speciell social status att konsumera en viss typ av 

varumärke. Just inom apoteksmarknaden är konsumenter obekymrade om varumärket, för att 

produkten oftast konsumeras på grund av sin funktion, och inte för att varumärket ska tala om för 

andra vilken sorts person konsumenten är. Därför har varumärket inom apoteksbranschen ingen 

större påverkan på konsumenten i det skeendet. 

 

Utvecklingen av EMV har gjort att de har blivit allt mer accepterade varumärken bland 

konsumenter. En stor faktor till dess framväxt är även förpackningarna. De har utvecklats från att 

vara enkla till att bli tilltalande förpackningar som konsumenter lockas av. De har utvecklats 

kvalitetsmässigt och uppfattas ofta som vilken produkt som helst. De kan i vissa fall utstråla ett mer 

premium-alternativ. EMV har alltså utvecklas på många plan i produktmässig och kvalitetsmässig 

standard. Fler konsumenter menar att just inom apoteksmarknaden har de ingen större koll på om 

de konsumerar produkter från ett EMV eller ett LMV, då det inte framkommer tydligt ifall vissa 

varumärken är av den ena eller den andra typen. I vissa fall finns inga kopplingar mellan produkten 

och varumärket och apotekets namn eller logga på EMV-förpackning. Därför kan ofta konsumenter 

uppfatta ett EMV som ett LMV.  

 

Utifrån ett konsumentperspektiv är det nästan omöjligt att skilja på vilken typ av varumärke det är. 

De varumärken som är mer välkända sedan tidigare, är konsumenterna mer medvetna om och vet 

att de inte är EMV. Det är de mindre välkända LMV som konsumenterna inte har kännedom om. 

Även EMV som ej är tydligt kopplade till butiken kan konsumenterna uppfatta som otydliga. 

Därför är det dessa grupper av varumärken som är svåra för konsumenten att urskilja från 

varandra.  
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Vidare lägger inte konsumenterna någon större vikt vid vilket varumärke de köper. Konsekvenserna 

av detta är att konsumenterna ofta väljer det billigare alternativen, vilket ofta är EMV. De mindre 

LMV kan därför konkurreras ut från marknaden och EMV kan ta större marknadsandelar. Detta kan 

skapa en mer sluten marknad i längden då butikskedjorna har större makt över produkter de säljer. 

EMV behöver därför ständigt utvecklas för att inte behöva göra avsteg från kvaliteten av 

produkterna. För att ta EMV framåt och för att komma till en ytterligare generationens EMV anser 

vi att EMV behöver stå för någonting, exempelvis är miljöpåverkan aktuellt idag och en sak som 

skulle kunna utvecklas är att EMV-varor blir miljömärkta varor. 

 

En bidragande orsak till att gränserna mellan EMV och LMV suddas ut på apoteksmarknaden kan 

vara att det från början var en monopolmarknad. Marknaden har gått från att vara ett monopol till 

att inte längre vara det. Men marknaden är fortfarande hårt kontrollerad i den bemärkelsen att det 

utförs tester som kvalitetssäkrar produkterna. Vi menar därför att markander där varumärket spelar 

mindre roll är de marknader som är kvalitetssäkrade, vilkt apoteksmarknaden är. Konsumenterna 

kan därför lita på att alla produkter inom marknad, oavsett varumärke, är av lika hög kvalitet. 
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6. Slutsats 

Studien avslutas genom besvarande av forskningsfrågorna. Därefter sammanställs studiens 

teoretiska och praktiska bidrag, för att slutligen gå över i förslag till vidare forskning inom 

området.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Studien syftar till att öka förståelse för hur konsumenters inställning till varumärken påverkas av 

butikskedjornas utveckling av egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror, i det tredje steget 

av köpbeslutsprocessen. För att uppnå det har vi samlat in data från semistrukturerade intervjuer. 

Utifrån diskussion och analys av empirin med hjälp av tidigare teorier kan det konstateras att 

konsumenter uppfattar att EMV generellt har utvecklats och att det numera finns likheter mellan 

EMV och LMV. Genom att besvara frågeställningarna nedan förklarar vi hur konsumenters 

inställning till varumärken påverkas av detta. 

 

Hur påverkas konsumenter av varumärken i det tredje steget i köpbeslutsprocessen, utvärdering av 

alternativ? 

 

Konsumenterna påverkas inte av varumärket speciellt mycket i köpbeslutsprocessen. 

Konsumenterna gör ingen större skillnad beroende på vad för typ av varumärke det är. Andra 

faktorer spelar större roll när konsumenter utvärderar alternativ, i det tredje steget i 

köpbeslutsprocessen. Pris, förpackning, kvalitet, funktion, nyfikenhet och sociala faktorer är de 

faktorer som främst påverkar konsumenter. 

 

Hur uppfattar konsumenter egna märkesvaror respektive leverantörers märkesvaror? 

 

Konsumenter uppfattar att marknaden för EMV har växt. De har en övergripande positiv inställning 

till dessa varumärken. De ser ingen större skillnad på EMV och LMV vad gäller funktionalitet, 

image varumärket ger, vad de utstrålar för social status, dess förpackningar eller att priserna skulle 

påverka kvalitet och innehåll. EMV som varumärke har utvecklats i flera generationer och 

konsekvensen av det har blivit att de har utvecklats från att vara ett lågprisalternativ, till att utgöras 

av välutvecklade och bearbetade varumärken. 

 

Hur påverkas konsumenter i köpbeslutsprocessen vid val av butikernas egna märkesvaror 

respektive leverantörers märkesvaror? 
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I köpbeslutsprocessen påverkas konsumenter inte mycket av butikernas egna märkesvaror och 

leverantörers märkesvaror. Vi kan se att det finns en benägenhet att byta ut ett tänkt LMV till ett 

EMV. Vidare faller ofta valet på en EMV-produkt då de ofta är billigare samt i många fall uppnår 

samma eller högre kvalitet än LMV, enligt konsumenterna. De påverkas alltså inte av varumärket i 

sig utan främst av andra faktorer, som till exempel priset. De ser ingen skillnad mellan EMV och 

LMV många gånger. Ibland är de inte ens medvetna om ifall varumärket de köper är EMV eller 

LMV, på grund av att gränserna har suddats ut. 

 

6.2 Bidrag 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Genom att intervjua tio konsumenter har vår studie medfört praktiska bidrag i form av att gränserna 

för vad som är EMV och LMV för apoteksvaror har suddats ut, utifrån konsumenternas perspektiv. 

Det är inte längre tydligt vilket varumärke som är vad, då vissa EMV inte ens är benämnda med 

samma namn som butikskedjan, eller har inte någon koppling däremellan, vilket det var i de 

tidigare generationerna av EMV (Laaksonen & Reynolds, 1994). Även upplevd kvalitet samt 

produkternas förpackningar skiljer sig inte åt på samma sätt som de gjort tidigare, utifrån 

konsumenternas uppfattning.  

 

Konsumenterna menar att de oftast köper det som är billigast när de ska köpa en apoteksprodukt. 

Då EMV oftast är billigare blir det alltså EMV som oftast konsumeras, därmed finns risk för att 

konkurrensen mellan EMV och LMV på apoteksmarknaden blir obefintlig. Att behålla 

konkurrensen mellan EMV och LMV på apoteksmarknaden anser vi är viktigt, då en del LMV 

riskerar att konkurreras ut från marknaden, vilket i sin tur kan leda till att EMV får starkare 

marknadsandelar och kan bli prissatta dyrare, eftersom det kommer finnas färre konkurrenter. 

Studiens bidrag blir därför extra viktig för företag som tillverkar LMV på apoteksmarknaden, för 

att kunna förhindra detta scenario. Studiens bidrag kan även hjälpa företag som tillverkar EMV på 

apoteksmarknaden. Både företag som producerar EMV och LMV kan använda studien för att få en 

ökad förståelse för hur konsumenter på den svenska apoteksmarknaden resonerar i valet mellan 

EMV och LMV. De kan även använda studien som ett hjälpmedel för att skapa förståelse för vad 

som påverkar konsumenternas inställning till EMV respektive LMV. Denna kunskap kan hjälpa 

företag att hantera den snabba framväxten och ökade försäljningen av EMV.  
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6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget är att skapa mer förståelse för hur konsumenter inställning påverkas av 

butikskedjornas egna märkesvaror och leverantörers märkesvaror i det tredje steget av 

köpbeslutsprocessen. Därigenom bygger vi vidare på Zhous et al. (2013) förslag på fortsatt 

forskning, vilket är att studera skillnader mellan EMV och LMV i fler länder i Europa, samt inom 

andra branscher än livsmedelsbranschen, då skillnaden mellan EMV och LMV främst studerats 

inom livsmedelsbranschen i Kina, USA och ett fåtal länder i Europa.  

 

Flertalet forskare har efterfrågat fler studier kring skillnader i konsumenters inställning till dessa 

varumärken, hur det artar sig i olika länder och även skillnader inom andra branscher. Vår studie 

har därigenom bidragit till teorin genom att den gjorts på apoteksmarknaden  med Sverige som 

geografisk utgångspunkt, vilket är en marknad som är kvalitetssäkrad. Till skillnad från de studier 

som tidigare gjorts inom den svenska marknaden. Vår studie visar på hur konsumenter resonerar 

kring olika typer av varumärken, och hur det i sin tur påverkar konsumenters uppfattning av 

varumärken. Vi har visat hur konsumenter väljer och vilka faktorer de anser är viktiga i 

köpbeslutsprocessens tredje steg, när de utvärderar alternativ. Studien bidrar därför till teorin kring 

varumärken och om köpbeslutsprocessen, främst det tredje steget. Resultatet av studien går i linje 

med Rubios et al. (2014) teorier, att EMV ofta uppnår samma kvalitet som LMV, vilket bekräftas 

då studien visar att gränserna mellan de olika typerna av varumärken håller på att suddas ut. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom att EMV finns inom flera olika marknader, exempelvis livsmedel och textil, och vi på 

grund av studiens storlek och tid inte har haft möjlighet till att undersöka alla dessa, är det ett 

förslag till vidare forskning. En större jämförande studie av flera olika marknader skulle därför 

bidra till ett helhetsperspektiv för EMVs utveckling. Det skulle vara intressant att se om det finns 

samma tendenser som vår studie har visat. Att gränserna mellan EMV och LMV suddas ut även 

inom andra marknader än apoteksmarknaden. Eftersom vi kom fram till att apoteksprodukter är 

produkter med lågt engagemang hos konsumenterna, skulle det även vara intressant att undersöka 

produkter som konsumenterna visar ett högt engagemang för. Detta för att undersöka om studiens 

resultat är generaliserbart även inom de områdena. Eftersom vi valt att fokusera på pris, 

förpackning, vanor, nyfikenhet, funktion och sociala faktorer, anser vi att det går att finna flera 

andra faktorer som kan påverka uppfattningen av EMV och LMV. Det för att se om fler andra 

faktorer bidrar till att gränserna mellan EMV och LMV har suddats ut, eller om det finns andra 
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faktorer som gör att EMV och LMV kommer att finnas kvar, som två olika typer av varumärken 

hos konsumenterna.  

 

Eftersom vi även anser oss funnit ett praktiskt bidrag bestående av hur gränserna mellan EMV och 

LMV ur ett konsumentperspektiv suddas ut på apoteksmarknaden, anser vi att fler studier behöver 

genomföras för att få ytterligare stöd i våra resultat. Studien skulle även kunna göras med ett annat 

typ av urval med andra respondenter, för att se om resultatet skiljer sig åt mot vår studie. Detta 

skulle ge svar på om vi kommit fram till något generellt, eller om det är stor skillnad beroende på 

vilka konsumenter det är. En annan aspekt att undersöka är hur det skiljer sig mellan de olika 

könen, ifall det finns andra synvinklar, konsumentbeteenden och uppfattning kring varumärken. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

 

• På vilket/vilka Apotek handlar du för det mesta vid? 

• Vad har du för kännedom om den butikens/de butikernas egna märkesvaror (EMV)? 

• Hur stor andel av dina köp från apotek uppskattar du vara EMV? 

 

Generella frågor om varumärkesteori  

 

Vad påverkas du av vid köp av en produkt? (Vad tror du det finns för olika saker som 

påverkar eller lockar dig till att konsumera?) 

• Hur tänker du när du köper apoteksvaror? Hur resonerar du? 

 

Vad anser du att ett varumärke är? 

 

Hur påverkas du av varumärken? 

• Hur ofta hamnar du i situationer där du väljer mellan flera olika varumärken? Vad gör du 

då? Väljer du produkt efter vana? 

• Är det specifika kategorier du resonerar annorlunda kring? (Exempelvis munhygien, 

hudvårdsprodukter, receptfria läkemedel, solskydd, kosttillskott). 

 

Vad finns det för nackdelar med att köpa ett varumärke du inte tidigare har köpt? 

• Vad spelar funktionen av produkten för roll vid ditt köp av apoteksvaror? 

 

Hur påverkas du av andra vid val av varumärke? 

• Ur ett socialt perspektiv, hur viktigt är det vilka produkter du har? 

• Har du någonsin berättat för någon att du köpt en LMV produkt? För vem, varför och vad 

sa du? 

• Vad kände du när du köpte en LMV-produkt? 

• Har du någon gång berättat för någon att du köpt en EMV produkt? Varför och vad sa du?  

• Vad kände du när du köpte en EMV-produkt?  
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Generella frågor om köpbeslutsprocessen 

 

Hur anser du att din process för beslut av ett köp ser ut? (Hur ser det ut från start till slut vid 

köp av en produkt?) 

• Vad anser du är skillnaden i (beslutsprocessen) valet av ett köp när du köper EMV eller 

LMV? 

 

Vad är det som gör att du känner att du behöver köpa en viss produkt? 

 

Hur gör du för att få fram information om produkten du är i behov av? 

 

Hur tänker du när du väljer produkt? (Pris, förpackning, vana, funktion) 

• Hur upplever du valfriheten i sortimentet i apoteken? 

• Vilka faktorer brukar vara avgörande när du väljer att köpa EMV från apotek? (Exempel: 

kvalitet, pris, kännedom, innehåll, förpackning, erfarenhet) 

• Vilka faktorer brukar vara avgörande när du väljer att köpa LMV från apotek? (Exempel 

kvalitet, pris, kännedom, innehåll, förpackning, erfarenhet)  

 

Hur mycket  påverkas du av attityder och oväntade scenarier vid köpet? 

• Finns det varor/varukategorier du inte kan tänka dig handla som är EMV (inom apotek)? 

• Finns det varor/varukategorier du inte kan tänka dig handla som är LMV (inom apotek)? 

• Är det i någon/några specifika varukategorier inom apotek du brukar handla LMV? 

(Exempelvis munhygien, hudvårdsprodukter, receptfria läkemedel, solskydd, kosttillskott)  

• Är det inom någon/några specifika varukategorier du brukar handla EMV? (Exempelvis 

munhygien, hudvårdsprodukter, receptfria läkemedel, solskydd, kosttillskott) 

 

Hur tänker du efter ditt köp?  

• Upplever du att apotekens utbud av EMV har förändrats på något vis under den senaste 

tiden? 

• Upplever du att butikernas utbud av LMV har förändrats på något vis under den senaste 

tiden? 

 


