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Sammanfattning 

 

Inledning 

Svenskarna överkonsumerar jordens resurser i snabb takt. Konsumtionen måste bli mer hållbar 

om framtida generationer ska ha möjlighet till en bra framtid. Livsmedel har stor påverkan på 

miljön därför är livsmedelskonsumtionen en viktig del i arbetet med hållbar konsumtion. Här 

har livsmedelskedjor tillsammans med deras kunder potential att bidra till hållbar konsumtion. 

Om kunden ska ha möjlighet att agera hållbart måste förutsättningar erbjudas på en marknad. 

Här saknas studier kring kundens förutsättningar för hållbara val på olika konsumentmarknader. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för kundens förutsättningar för att göra hållbara val i livsme-

delsbutiker. 

 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod för insamling av data. I studien har en undersökning 

genomförts i samtliga livsmedelsbutiker i Falun för att samla in data om kundens förutsättningar 

för att välja hållbart. De faktorer som undersökts är kommunikation, sortiment och pris i utvalda 

produktkategorier. Empirin har sorterats och kategoriserats och sedan diskuterats i relation till 

teorin. 

 

Slutsats 

Den slutsats vi kommit fram till genom vår undersökning visar att det finns möjligheter för 

kunden att göra hållbara val i livsmedelsbutiker. Eftersom jordens resurser inte räcker till på 

det sätt människor lever och konsumerar i dag, är en viktig fråga att kommunicera värdet i att 

välja hållbara produkter i så stor utsträckning som möjligt och det här är ett hållbarhetsarbete 

som måste ske kollektivt. 

 

Nyckelord 

Hållbar konsumtion, hållbar livsmedelskonsumtion, kommunikation, sortiment, pris 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Introduction 

The Swedes overuse the resources of the world in a rapid pace. Consumption must be more 

sustainable if future generations are to have a good future. Victuals have a major impact on the 

environment, therefore food consumption is an important part of the work on sustainable con-

sumption. Here, food chains together with customers have the potential to contribute to sustain-

able consumption. If the customer is to be able to act sustainably, the conditions must be offered 

in a market. There are no studies about the customer's prerequisites for sustainable choices in 

different consumer markets. 

 

Purpose 

The purpose of the study is to account for the customer's ability to make sustainable choices in 

grocery stores.  

 

Method 

The study is based on a qualitative method for data collection. In this study, an investigation 

has been conducted in all food stores in Falun to collect data about the customer's conditions 

for making sustainable choices. The factors investigated are communication, product range and 

price in selected product categories. The empiric has been sorted and categorized and then dis-

cussed in relation to the theory. 

 

Conclusion 

The conclusion we reached through our study shows that there are opportunities for the cus-

tomer to make sustainable choices in grocery stores. Since the world's resources are insufficient 

in the way people live and consume today, an important issue is to communicate the value of 

choosing sustainable products as widely as possible and this is a sustainability work that must 

be done collectively. 

 

Key words 

Sustainable consumption, sustainable food consumption, communication, assortment, price 

 
 
 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Hållbar livsmedelskonsumtion ........................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ........................................................................................... 3 
1.3 Frågeställning .................................................................................................... 4 
1.4 Syfte .................................................................................................................. 4 

2. Metod .................................................................................... 5 

2.1 Val av metod ...................................................................................................... 5 
2.2 Forskningsansats............................................................................................... 5 
2.3 Urval .................................................................................................................. 6 

2.3.1 Val av stad ............................................................................................................................... 6 
2.3.2 Val av butiker ........................................................................................................................... 7 
2.3.3 Val av produkter ...................................................................................................................... 7 

2.4 Tillvägagångssätt ............................................................................................... 8 
2.5 Studiens kvalitet............................................................................................... 10 
2.6 Etiska aspekter ................................................................................................ 11 

3. Empiri .................................................................................. 12 

3.1 Kommunikation ................................................................................................ 12 
3.2 Sortiment ......................................................................................................... 15 
3.3 Pris .................................................................................................................. 18 

4. Teoretiskt ramverk ............................................................. 21 

4.1 Kommunikation ................................................................................................ 21 
4.1.1 Profilering .............................................................................................................................. 21 
4.1.2 Visuella stimuli ....................................................................................................................... 21 

4.2 Sortiment ......................................................................................................... 22 
4.3 Pris .................................................................................................................. 24 

4.3.1 Priskänslighet ........................................................................................................................ 24 
4.3.2 Prissättning för hållbara produkter ........................................................................................ 25 

5. Analysdiskussion ............................................................... 26 

5.1 City Gross ........................................................................................................ 26 
5.2 Coop ................................................................................................................ 26 

5.3 Hemköp ........................................................................................................... 27 
5.4 ICA Supermarket och ICA Maxi ....................................................................... 28 
5.5 Lidl ................................................................................................................... 29 

5.6 Willy:s .............................................................................................................. 29 

5.7 Sortiment ......................................................................................................... 30 
5.8 Pris .................................................................................................................. 32 
5.9 Samtliga produktkategorier .............................................................................. 35 

6. Slutsats ............................................................................... 37 

7. Reflektion ............................................................................ 39 



 

 

 

7.1 Förslag till vidare studier .................................................................................. 40 

Referenser ............................................................................... 41 

Bilagor ..................................................................................... 45 

Bilaga 1. Mjölk ....................................................................................................... 45 
Bilaga 2. Nötfärs .................................................................................................... 48 

Bilaga 3. Kaffe ....................................................................................................... 50 

 

 

Figurförteckning 

Bild 1. Livsmedelsbutikernas geografiska läge. .................................................................................... 13 

 

Tabell 1. Beskrivning av butikernas sortiment presenterat efter produktkategorier och antal artiklar. . 17 
Tabell 2. Beskrivning av butikernas sortiment presenterat efter produktkategorier och varumärken. .. 18 
Tabell 3. Beskrivning av butikernas pris presenterat efter produktkategorier. ...................................... 20 
 

Figur 1. Broniarczyk, Hoyer och McAlisters (1998) modell för upplevt sortiment ................................. 24 
Figur 2. Sortering av butikerna efter brett, smalt, djupt och grunt sortiment ......................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

 

Om jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle det krävas över fyra 

gånger så mycket mer resurser än vad som finns på vår planet (Världsnaturfonden, 2018). Gör 

vi inte något åt konsumtionen nu kommer framtida generationers möjlighet till en bra framtid 

att påverkas (Sveriges konsumenter, u.å.). Sveriges Regering (2017) arbetar aktivt för att främja 

hållbar konsumtion genom samarbeten med kommuner, näringsliv och det civila samhället. En-

ligt Sveriges konsumenter (u.å.) definierar Förenta Nationerna (FN) hållbar konsumtion som 

“Att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida 

generationers möjligheter att kunna tillgodose sina.” FN:s definition av hållbar konsumtion är 

den definition vi förhåller oss till genom hela studien. Regeringen (2017) beskriver att den pri-

vata konsumtionen har stor miljö- och klimatpåverkan. De förklarar att individers livsmedels-

konsumtion och näringslivet är en viktig del i arbetet med hållbar konsumtion. Tjärnemo och 

Södahl (2015) beskriver vikten av att livsmedelskedjor är med i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle eftersom livsmedelskedjorna har stor potential att påverka kundernas val kring hållbar 

livsmedelskonsumtion. För att konsumtionen ska bli mer hållbar talar Sveriges konsumenter 

(u.å.) om ett hållbarhetsarbete som måste ske kollektivt. De beskriver att dagens konsumenter 

har en vilja att bidra till hållbar konsumtion, men lyfter samtidigt vikten av att inte lämna över 

ansvaret enbart till konsumenterna. Regeringen (2017) diskuterar miljöfrågor på olika samhälls-

nivåer vilket har bidragit till att intresset för att agera hållbart har ökat hos den enskilde konsu-

menten. Det ökade intresset har en avgörande roll i att förändra individers konsumtionsmönster, 

som är ett måste för ett mer hållbart samhälle. 

 

1.1 Hållbar livsmedelskonsumtion 

Hållbar livsmedelskonsumtion är ett komplext begrepp där det inte finns någon allmän definit-

ion (Vittersø & Tangeland, 2015). Det går att se på hållbar livsmedelskonsumtion på flera 

sätt.  Naturvårdsverket (2017a) beskriver att ett steg mot hållbar livsmedelskonsumtion kan 

handla om att kunden väljer bort animaliska produkter för substitutprodukter som till exempel 

växtbaserade produkter. Naturskyddsföreningen (u.å.) lyfter att det bästa för miljön är att kon-

sumera växtbaserade produkter istället för animaliska. Hållbar livsmedelskonsumtion kan 
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också handla om att välja produkter med miljömärkningar, som KRAV1 eller EU-ekologisk2. 

Hållbar livsmedelskonsumtion kan även handla om att kunden väljer produkter som förpackas 

i miljövänligare material än plastförpackningar, då plast är en stor bidragande faktor till miljö-

förstöring (Naturskyddsföreningen, 2017). Det kan även handla om hur produkter är distribue-

rade, om de transporteras längre sträckor eller om de är närproducerade. Frågan om närprodu-

cerat eller miljömärkta produkter är det bästa alternativet beror på vilken typ av produkt det är, 

hur produkten distribueras och hur den produceras. Det handlar om att se till den miljöförstöring 

som blir av enskilda produkter. Det bästa alternativet är att välja närproducerade produkter som 

även är miljömärkta för att slippa utsläpp från distribution samt bekämpningsmedel och dylikt. 

Det krävs kunskap om produktionssätt och distribution för att veta vilket alternativ som är att 

föredra för kunden när valet uppstår mellan närproducerade eller miljömärkta produkter. (Ma-

tologi, u.å.)  

 

Om kunden ska ha möjlighet att agera hållbart måste förutsättningar för hållbar livsmedelskon-

sumtion erbjudas på en marknad. Förutsättningar betyder att premisser är nödvändiga för att 

något ska ske (Nationalencyklopedin, u.å.). Eftersom olika situationer kräver olika premisser 

kan begreppet ses ur flera perspektiv. Förutsättningar kan handla om kommunikationen mellan 

en livsmedelskedja och kunden. Har kunden inte vetskap om hållbara produkters fördelar eller 

dess existens, finns inte heller förutsättningar för att köpa dem. Kommunikation kring hållbar 

livsmedelskonsumtion är en avgörande insats för att få kunden att förstå mervärdet i att handla 

hållbart (Frostling-Henningsson, Hedbom och Thuresson, 2010). Frostling-Henningsson et. al 

(2010) har undersökt vad kunder efterfrågar för kommunikation kring hållbara produkter. Kun-

der efterfrågar tydligare exponering av hållbara produkter med tydlig prisangivelse samt tydli-

gare information kring bland annat besprutningsmedel och näringsvinster, gärna i närhet till 

konventionella produkter i livsmedelsbutiker för att kunden lättare ska kunna jämföra olika 

alternativ (Frostling-Henningsson et. al 2010). 

   

Förutsättningar kan även handla om att rätt sortiment finns i butik för att kunden ska finna det 

attraktivt och välja hållbara produkter. Eftersom det finns ett ökat intresse för hållbar livsme-

delskonsumtion behöver butiken erbjuda hållbara produkter3 i sortimentet för att tillfredsställa 

                                                           
1 KRAV-märkningen garanterar att inga kemiska bekämpningsmedel används samt att produkterna är odlade på eko-
logisk grund med höga krav på djuromsorg, klimatpåverkan, socialt ansvar och hälsa (Krav, 2017).  
2 EU-ekologisk märkning innefattar krav på klimatpåverkan och djuromsorg (Naturskyddsföreningen, 2015). 
3 Hållbara produkter definieras i den här studien som produkter med KRAV eller EU-ekologisk märkning. 
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kunden. Det här är en förutsättning för att kunden ska kunna göra hållbara val i livsmedelsbu-

tiker.  

 

Pris kan ses som en förutsättning för att kunden ska välja hållbara alternativ framför konvent-

ionella. Om prisdifferensen är för stor mellan hållbara och konventionella produkter4 finns ris-

ken att kunden finner den konventionella produkten mer attraktiv. Är differensen mellan dem 

obetydlig kan det hållbara alternativet ses som mer attraktivt av kunden. (Chatzidakis, Hibbert 

& Smith, 2007)  

 

Kommunikation, sortiment och pris är tre förutsättningar som tillsammans kan ge kunden rätt 

möjligheter att välja hållbara alternativ om de erbjuds i butik. De här tre förutsättningarna kan 

även vara ett konkurrensmedel för butikerna på marknaden. Pris och sortiment är enligt Hampl 

och Loock (2013) och Engel (1990) avgörande faktorer för hur kunden väljer livsmedelsbutik. 

Väl i butiken, i de fall det ligger i kundens intresse att välja hållbara produkter, är pris, inform-

ation om produkter, miljö samt kvalitet viktiga faktorer vid val av produkt (Holmberg, Ste-

ingrimsdottir & Svensson, 2007). Chatzidakis, Hibbert och Smith (2007) beskriver produktens 

pris som en viktig faktor för kunder när de väljer produkt. De talar även om situationer där 

kunden väljer mellan en hållbar och en konventionell produkt, att kunden kan resonera hur den 

individuella insatsen i förhållande till miljöproblemen är för liten och därför väljer en konvent-

ionell produkt. 

  

Det råder delade meningar i den forskning som presenterats, kunder har olika referensramar 

och väljer därför butik och produkt efter olika preferenser. Faktorer som är viktiga för en individ 

har mindre betydelse för en annan och vice versa. Däremot råder samstämmighet om att kom-

munikation, sortiment och pris är viktiga faktorer som påverkar kundens val och därför är de 

här faktorerna relevanta att undersöka. 

 

1.2 Problemformulering 

Hållbar livsmedelskonsumtion kan ses på olika sätt (Vittersø & Tangeland, 2015). I den här 

studien ses hållbar livsmedelskonsumtion som livsmedelskedjornas insatser kring hållbara pro-

dukter på butiksnivå. Kommunikation, sortiment och pris är olika insatser en livsmedelskedja 

kan påverka på butiksnivå, de här faktorerna har betydande roll för kundens förutsättningar för 

                                                           
4 Konventionell produkt definieras i den här studien som produkt utan KRAV eller EU-ekologisk märkning. 
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att agera hållbart (Frostling-Henningsson et. al., 2010; Chatzidakis et.al., 2007; Hampl & 

Loock, 2013 & Engel, 1990). Det saknas studier kring kundens förutsättningar för hållbara val 

på olika konsumentmarknader, en avsaknad även Konsumentverket (2018) beskriver, vilket 

motiverar en studie av den här karaktären. 

 

1.3 Frågeställning 

• Hur ser kundens förutsättningar ut för att göra hållbara val i livsmedelsbutiker sett till 

kommunikation, sortiment och pris? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för kundens förutsättningar att göra hållbara val i livsmedels-

butiker. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras metodval och tillvägagångssätt för studien. Vill du 

som läsare hellre komma direkt till empirin utan att läsa metodkapitlet, gå till kapitel 3. 

 

2.1 Val av metod 

Utgångsläget i den här studien var att samla in data om kundens förutsättningar för hållbara val 

i livsmedelsbutiker. Den data som eftersöktes var hur kommunikation, sortiment och pris såg 

ut vid ett specifikt tillfälle i utvalda butiker. Utifrån studiens syfte valde vi att genomföra en 

undersökning för att få en bild av hur verkligheten såg ut vid en specifik tidpunkt. Jacobsen 

(2017) definierar det här tillvägagångssättet som en tvärsnittsundersökning och beskriver att 

metoden passar för att beskriva ett fenomen vid en specifik tidpunkt. Undersökningen som ge-

nomfördes är kvalitativ och genererade djupgående information inom ett avgränsat forsknings-

område vilket är i enlighet med vad Jacobsen (2017) beskriver att en kvalitativ undersökning 

genererar. Den data som samlades in kan ses som kvalitativa eftersom kommunikation från 

butiker är subjektiv och kan tolkas. Datan om sortiment och pris kan ses som kvantitativ ef-

tersom variablerna genererar kvantifierbara data som kan mätas i exakta värden. Kvalitativa 

data är subjektiv och kan tolkas olika av olika individer medan kvantitativa data kan strukture-

ras och är objektiv. (Jacobsen, 2017) Syftet med studien är att redogöra för hur kundens förut-

sättningar ser ut i livsmedelsbutiker på marknaden5 vilket gör studien till en beskrivande studie. 

Jacobsen (2017) förklarar att en beskrivande studie syftar till att besvara frågor där vilka, hur 

och var står som grund i problemställningen, för att slutligen beskriva hur ett fenomen ser ut 

för att bättre förstå det. Beskrivande studier syftar också till att ge beskrivning till fenomen eller 

tillstånd som ännu är okänt. (Jacobsen, 2017) 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns i huvudsak två forskningsansatser, induktion och deduktion som används för att sätta 

empiri i relation till teori (Eriksson & Hultman, 2014). I den här studien har en deduktiv ansats 

tillämpats eftersom en teoretisk grund fanns före undersökningen genomfördes. Det här för att 

få en förståelse för ämnet, skapa ett problem samt för att veta hur och vad som skulle undersö-

kas. Eriksson och Hultman (2014) beskriver en deduktiv ansats som en logisk härledning som 

                                                           
5 Hädanefter definieras marknaden som samtliga livsmedelsbutiker i Falun. 
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görs utifrån en referensram. Med en deduktiv ansats sker studier med en eller flera teorier som 

grund för att sedan se hur något fungerar i praktiken. (Eriksson & Hultman, 2014) 

  

Det teoretiska ramverket tillkom efter studien genomförts, därför kan studien ses som delvis 

induktiv. Repstad (2007) beskriver en induktiv ansats som att forskaren utgår från omvärlden 

och det empiriska material som samlats in för studien och förutsättningslöst genomför sin 

undersökning för att sedan sätta empirin i relation till teorier. Det som talar mot en helt induktiv 

ansats är att när undersökningen genomfördes gjordes det inte teoretiskt förutsättningslöst. In-

nan studien genomfördes var det klarlagt vad som skulle undersökas med grund i tidigare forsk-

ning. 

  

Jacobsen (2002) talar om hur synen på induktiva och deduktiva ansatser förändrats och beskri-

ver att det är mer vanligt att tala om mer eller mindre öppna ansatser till datainsamling. Det 

innebär att forskaren istället för en given ansats är mer eller mindre öppen för ny information 

när undersökningen genomförs (Jacobsen, 2002). En mindre öppen ansats tillämpades i studien 

eftersom det var bestämt innan undersökningen vilka faktorer som skulle undersökas. Jacobsen 

(2002) beskriver att studier med mindre öppen ansats innebär att få förutbestämda fenomen 

observeras av forskaren. 

 

2.3 Urval 

Inför en undersökning krävs det att flera beslut fattas. Det handlar om vart studien ska genom-

föras samt vilka situationer och objekt som ska undersökas (Jacobsen, 2017). 

 

2.3.1 Val av stad 

I inledningskapitlet diskuteras hållbar konsumtion som ett kollektivt arbete. I Sverige finns det 

290 kommuner, varav flera som aktivt arbetar med hållbarhetsstrategier. En kommun som ar-

betar med hållbarhet är Falu kommun (2014) som tar hänsyn till hållbarhet ur en ekologisk 

dimension. Falu kommun (2014) har utformat ett styrdokument kring hållbar konsumtion där 

de beskriver hur kommunen ska arbeta med att minska risken för miljöeffekter vid produktion 

och konsumtion. De har strategier för att förändra attityder och beteenden kring hållbar kon-

sumtion och de verkar för att det ska finnas ett stort utbud av miljömärkta produkter. Falu kom-

mun (2014) beskriver att handeln är en av de viktigaste aktörerna i det här miljöarbetet. Det här 

motiverar en studie i Falu kommun. 



 

7 

 

 

2.3.2 Val av butiker 

För att kunna uttala oss om marknaden och vilka möjligheter kunden har för att agera hållbart 

har vi valt att undersöka samtliga livsmedelsbutiker i Falun, vilka är: 

• City Gross 

• Coop Konsum Kvarnberget 

• Hemköp City 

• Hemköp Hosjö 

• ICA Maxi 

• ICA Supermarket Britsarvet 

• ICA Supermarket Falan 

• ICA Supermarket Slätta 

• Lidl 

• Willy:s Origo 

• Willy:s Svalan 

  

2.3.3 Val av produkter 

De produkter som undersökts i studien är komjölk6, nötfärs och malt kaffe7, vilka är produkt-

kategorier som fanns i samtliga valda livsmedelsbutiker. Mjölk med fettprocent mellan en halv 

och tre procent och förpackningsstorlek en till två liter undersöktes. Mjölk med lägre eller högre 

fettprocent, mindre förpackningsstorlek, laktosfri mjölk och smaksatt mjölk valdes bort i stu-

dien på grund av att priserna skiljde markant vilket gjorde att resultatet kunde bli missvisande 

för studien. Samtliga förpackningsstorlekar av nötfärs undersöktes eftersom priset per kilogram 

inte skiljde nämnvärt så att resultatet skulle bli påverkat. Kaffe i förpackningsstorlek mellan 

425–500 gram undersöktes. Mindre förpackningar med kaffe uteslöts på grund av att de hade 

ett markant högre pris. 

 

Valet av produktkategorier hade sin grund i Naturskyddsföreningen (2015; u.å.), Naturvårds-

verket (2017b) och Jordbruksverkets (2017) beskrivning om svenskarnas konsumtion av de här 

produkterna. Kött och kaffe har ökat i konsumtion, medan konsumtionen av mjölk har minskat. 

(Jordbruksverket, 2015; Jordbruksverket, 2017) Trots att konsumtionen av mjölk har minskat 

                                                           
6 Komjölk benämns vidare i studien som mjölk. 
7 Malt kaffe benämns vidare i studien som kaffe. 



 

8 

 

konsumerar svenskarna mer än genomsnittet i övriga Europa. Svenskarna konsumerar 80 liter 

mjölk per person och år vilket är drygt 72 liter mer per år än EU-genomsnittet. (Naturskydds-

föreningen, 2015) Av all mejeriproduktion är 80–90 procent av utsläppen kopplade till mjölk-

produktionen (Röös, 2012). Enligt Jordbruksverket (2017) ökar konsumtionen av kött rekordar-

tat. År 2016 konsumerade svenskarna 87,7 kilogram kött per person (Jordbruksverket 2017). 

Röös (2012) beskriver att nötkött är den köttsort som har störst påverkan på miljön genom hela 

kedjan, från uppfödning till färdig produkt. Naturskyddsföreningen (u.å.) beskriver att de som 

vill konsumera animaliska produkter ska välja med omsorg, gärna ekologiskt och svenskt. Sve-

rige är ett av de länder som konsumerar mest kaffe i världen. Svenskarna konsumerar cirka 1 

000 koppar kaffe per person och år. Kaffeodlingar bidrar till flertalet aktiviteter som leder till 

en negativ klimatpåverkan. (Naturskyddsföreningen, 2015)  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Undersökning genomfördes i samtliga livsmedelsbutiker i Falun. I studien undersöktes hur 

kommunikation, sortiment och pris såg ut vid ett specifikt tillfälle kring utvalda produktkate-

gorier. Med kommunikation avses skyltning och hylltalare som var placerat i direkt anslutning 

till de hållbara produkter som undersöktes. Kommunikation innefattar även produktens för-

packning samt livsmedelskedjornas profilering. Med sortiment avses de produkter som erbjöds 

i butikerna vid undersökningstillfället. Med pris avses de undersökta produkternas kilogram- 

eller literpris. Hållbara och konventionella produkter undersöktes kring sortiment och pris. An-

ledningen till att hållbara och konventionella produkter undersöktes var för att kunna sätta pro-

dukterna i relation till varandra. Priset på samtliga utvalda produkter i produktkategorierna un-

dersöktes. För att kunna uttala vad som var ett högt eller lågt pris räknades ett medelpris ut för 

hela marknaden som användes för att sätta i relation till butikernas medelpriser. Samma uträk-

ning finns för de konventionella produkter som undersöktes för att kunna se skillnaden mellan 

hållbara och konventionella produkter. För att undersöka sortiment räknades samtliga utvalda 

artiklar i produktkategorierna för att se hur många hållbara och konventionella alternativ som 

fanns. Kommunikation kring de utvalda produkterna undersöktes genom att observera hållbara 

produkters skyltning, hylltalare och förpackning samt att vi besökte butikskedjornas webbsidor 

för att se hur de profilerade sig. 

  

Vid observation av pris och sortiment antecknades det detaljrikt och specifikt eftersom pris och 

antal artiklar är kvantitativa data som måste skrivas ner exakt för att det inte ska bli missvisande. 
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Det här kallas för fullständiga anteckningar som innebär att forskaren antecknar data fullstän-

digt, eftersom det senare används som primär datakälla (Bryman & Bell, 2017). Preliminära 

anteckningar utfördes när kommunikationen undersöktes i butikerna för att minnas och för att 

sedan kunna utveckla empirin i efterhand. Bryman och Bell (2017) beskriver preliminära an-

teckningar som korta noteringar som skrivs ner för att forskaren ska kunna utveckla empirin i 

ett senare skede när all empiri är insamlad. 

 

Jacobsen (2017) beskriver hur datamaterial kan förenklas och reduceras ner till kategorier. Em-

pirin har sorterats och kategoriserades efter butikernas kommunikation, sortiment och pris. De 

faktorer vi analyserat utifrån är bland annat färg och skyltning där de butiker som arbetade 

likadant kopplades samman. Vi sorterade materialet i det antal artiklar butikerna erbjöd inom 

de olika produktkategorierna, där vi såg att butikerna hade fler artiklar i några av de produkt-

kategorier som undersöktes. Prisförhållandet mellan hållbara och konventionella produkter var 

även det en faktor vid kategorisering. De olika faktorerna användes sedan i analysarbetet för att 

kunna dra slutsatser om empirin kopplat till det teoretiska ramverket.  

 

Hernant och Boströms (2010) beskrivning av sortimentets bredd och djup (se kapitel 4.2) syftar 

till antal produktkategorier och antal artiklar i produktkategorierna. Vi har i den här studien 

tolkat sortimentets bredd och djup på ett annat sätt. I den här studien användes modellen för att 

sortera data efter antal varumärken och antal artiklar i produktkategorierna för att avgöra vad 

som är brett, grunt, smalt och djupt sortiment. Det finns ingen vedertagen förklaring till hur ett 

smalt, brett, grunt och djupt sortiment ska klassificeras, därför skapades en definition i studien. 

Medelvärdet beräknades på antal varumärken i butikernas sortiment. Ett medelvärde beräkna-

des också på antal artiklar som undersöktes på marknaden. Ett smalt sortiment definieras som 

färre varumärken än medelvärdet, medan ett sortiment med fler varumärken än medelvärdet 

definieras som ett brett sortiment. Ett djupt sortiment definieras som en butik med fler artiklar 

än medelvärdet och ett grunt sortiment som ett sortiment med färre artiklar än medelvärdet. 

Sedan sorterades butikerna efter det pris de undersökta produkterna hade. Butikerna delades in 

efter prisdifferensen mellan hållbara och konventionella produkter. Två butiker (City Gross och 

ICA Supermarket Slätta8) lyftes bort ur beräkningen av medelvärdet av differensen för samtliga 

produktkategorier eftersom butikerna inte erbjöd hållbara alternativ i alla produktkategorier vid 

undersökningstillfället. 

                                                           
8 ICA Supermarket Slätta var under ombyggnation vid undersökningstillfället. 
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2.5 Studiens kvalitet 

En styrka med vald metod är att vi presenterar en ofärgad bild av sortiment och pris eftersom 

datan inte går att tolka, det ger replikerbarhet i studien. Jacobsen (2017) beskriver att repliker-

barhet innebär att andra forskare ska kunna genomföra identiska studier och få samma resultat, 

idealt är om studien är replikerbar. Det har inte funnits någon möjlighet för personal i butikerna 

att påverka resultatet vilket ger en opåverkad och replikerbar bild av empirin. Det som talar mot 

replikerbarheten i studien är att förändringar i priser och sortiment kan ske vilket skulle inne-

bära att resultatet skulle kunna bli annorlunda om undersökningen upprepas vid ett annat till-

fälle. Tillexempel har det har framkommit att ICA Supermarket Britsarvet är under omkon-

struktion då ett ägarbyte har skett. Skulle en likadan studie genomförts idag skulle kommuni-

kation, sortiment och pris kunnat se annorlunda ut. (Personlig kommunikation, 4 juni 2018) 

Samtliga livsmedelsbutiker i Falun har undersökts vilket ger ett generaliserbart resultat för 

marknaden vid ett specifikt tillfälle.  

 

Vad som kan ses som en svaghet med metoden är när butikernas kommunikation presenteras i 

empirin är det en subjektiv bild som presenteras. Den kan uppfattas olika av individer, det på-

verkar replikerbarheten eftersom det endast är vår uppfattning som presenteras. Vi har varit 

tydliga och objektiva i den mån vi kunnat i presentationen av empirin för att minimera missför-

stånd och för att läsaren inte ska få en felaktig uppfattning om butikerna. Vid val av litteratur 

och forskning inom ämnet hållbar konsumtion har vi strävat efter att källorna ska vara samtida 

då ämnet är under ständig förändring och vi vill visa väsentlig och relevant forskning.  

  

I ett tidigt skede i studien övervägde vi att genomföra intervjuer med personer som har anställ-

ning i butikskedjorna för att ta reda på hur olika butikskedjor arbetar med sortiment, kommu-

nikation och pris både centralt och enskilt i butik. Om vi genomfört intervjuer hade en bild 

kunnat ges om hur de arbetar centralt och materialet hade kunnat appliceras på fler butiker och 

områden än de som undersökts i den här studien. Jacobsen (2017) beskriver att intervjuer syftar 

till att undersöka individers tolkning av specifika fenomen. Eftersom vi ville undersöka hur ett 

fenomen såg ut vid en specifik tidpunkt utan andra personers tolkningar passade inte metoden 

för den här studien.  
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De produkter som undersöktes i butikerna erbjöds i flera fall i olika förpackningsstorlekar.  Med 

de olika förpackningsstorlekarna fanns också prisskillnader per liter- och kilogram. Vanligast 

förekommande var att större förpackningsstorlek hade lägre kilogram eller literpris, det fanns 

dock undantag. Prisskillnaden har påverkat resultatet beroende på om butikerna erbjöd fler eller 

färre förpackningsstorlekar. Det här kan i sin tur ge en missvisande bild av medelpriserna vilket 

kan påverka studiens trovärdighet.  

 

2.6 Etiska aspekter 

Samtliga butiker undersöktes samma dag, 13 april 2018, vid olika tidpunkter. Vid undersök-

ningstillfället underrättades butikspersonalen om varför vi var där samt om syftet för studien. 

Personalen i butikerna gav positiv respons till vår undersökning och var behjälpliga vid frågor. 

I efterhand har vi frågat butiksansvariga i samtliga undersökta butiker och fått godkännande för 

att använda butiksnamnen i studien (Personlig kommunikation, 4 juni 2018). Det här är i enlig-

het med vad Repstad (2007) skriver om forskningsetiska principer. Forskaren bör ta hänsyn till 

etiska aspekter i enlighet med svenska etikregler för forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

3. Empiri 

Här presenteras den data som samlats in i studien om kommunikation, sortiment och pris. För 

att se samtliga insamlade data om sortiment och pris, gå till bilaga 1,2 och 3. 

 

3.1 Kommunikation 

De kommunikationsinsatser som undersöktes var butikernas profilering och hur de arbetade 

med visuella stimuli. Nedan presenteras först butikskedjornas profilering sorterat efter kedja, 

sedan butikernas geografiska läge och avslutningsvis hur butikerna arbetar med visuella sti-

muli.   

 

City Gross 

City Gross profilerar sig som en stormarknad med mål att göra skillnad. De erbjuder färskt 

svenskt kött som är styckat i butik, manuella diskar för fisk och skaldjur, nybakat bröd från 

egna bagerier och Sveriges bredaste livsmedelssortiment. De beskriver att de arbetar med en 

tydlig grön hyllkantsmarkering för att utmärka hållbara val. (Citygross, 2018) 

  

Coop 

Coop Konsum profilerar sig som Sveriges grönaste matkedja. De beskriver att de arbetar med 

färska varor, färskvaror och att de har Sveriges bredaste sortiment av ekologiska alternativ. I 

butikerna erbjuds matinspiration och recept. (Coop, u.å.a) De beskriver flera områden där de 

arbetar med hållbarhet, bland annat att de arbetar med att särskilja hållbara alternativ från kon-

ventionella alternativ (Coop, u.å.b). 

  

Hemköp 

Hemköp profilerar sig med att de skapar matglädje varje dag. De beskriver att de erbjuder ett 

brett utbud och ett prisvärt sortiment med fokus på färskvaror som inspirerar till matglädje. De 

beskriver även att de har ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljö och hållbarhetsfrågor. De 

lovar ett stort ekologiskt utbud och en hög servicenivå. (Hemköp, u.å.) 

  

ICA Maxi 

Ica Maxis affärsidé är att förenkla för kunden genom att samla allt under ett tak och till bra 

priser (ICA, u.å.c). De beskriver att de underlättar för kunden att göra hållbara val genom att 

erbjuda allt fler ekologiska, miljömärkta och närproducerade produkter (ICA, u.å.b). 
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ICA Supermarket 

Ica Supermarket profilerar sig som den personliga mötesplatsen. De beskriver hur de är butiken 

där kunden kan handla till alla tillfällen snabbt och enkelt samt att de har ett spännande sorti-

ment och smarta lösningar för att göra kundens vardag enklare och godare. (ICA, u.å.a) ICA 

Supermarkets miljöarbete går ut på att underlätta för kunden genom att erbjuda hållbara alter-

nativ. (ICA, u.å.b) 

 

Lidl 

Lidl profilerar sig med mästarmat till mästarpriser. De beskriver att de är butiken för den smarta 

kunden som vill handla mat med hög kvalitet till bra pris. De erbjuder ett noga utvalt sortiment 

där ekologiska produkter är ett givet inslag. (Lidl, u.å.a) Lidl har även som mål att bli ledande 

inom miljöansvar. (Lidl, u.å.b) 

  

Willy:s 

Willy:s affärsidé är att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. De profilerar sig med att de har ett 

brett sortiment med låga ordinarie priser. De beskriver att de har ett ekologiskt sortiment till 

lågt pris med både välkända och egna varumärken. (Willys, u.å.) 

 

Butikernas lägen 

I bilden nedan (se bild 1) presenteras butikernas geografiska läge. För läsaren som inte har 

lokalkännedom i Falun ges här en överblick hur butikerna är lokaliserade. Beskrivning av vilket 

nummer som hör till vilken butik följer under bilden.  

 

Bild 1. Livsmedelsbutikernas geografiska läge. 

Källa: Eniro, 2018 
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1. City Gross 

2. Coop 

3. Hemköp City 

4. Hemköp Hosjö 

5. ICA Maxi 

6. ICA Supermarket Britsarvet 

7. ICA Supermarket Falan 

8. ICA Supermarket Slätta 

9. Lidl 

10. Willy:s Origo 

11. Willy:s Svalan 

 

Visuella stimuli 

Utmärkande för de hållbara alternativen i samtliga butiker var att produkterna i samtliga pro-

duktkategorier hade en miljömärkning på förpackningen. Inom kategorin mjölk använde City 

Gross inte någon specifik skyltning för hållbara alternativ. Kunden fick istället se på förpack-

ningen för vilken eller vilka produkter som var hållbara. City Gross hade inte något hållbart 

alternativ av nötfärs, dock hade de en grön list längs med taket med texten “eko”. Vid varje 

prisskylt vid de hållbara alternativen vid kaffet hos City Gross fanns en mindre skylt med texten 

“Välj ekologiskt” för att visa kunden vilka alternativ som var hållbara.  

 

På Coop urskildes de hållbara alternativen från konventionella genom att de använde en pris-

skylt som delvis var grön och delvis vit för de hållbara alternativen inom samtliga produktka-

tegorier.  

 

Hemköps butiker hade inom samtliga produktkategorierna en grön list längst upp på prisskylten 

för att skilja hållbara från konventionella alternativ. Utöver den gröna listen hade även Hemköp 

City grön förpackning på det hållbara alternativet inom kategorin nötfärs. Hemköp Hosjö erbjöd 

två hållbara alternativ varav det ena alternativet var förpackat i grön förpackning och det andra 

i svart. Det hållbara alternativet i svart förpackning var närproducerat (personlig kommunikat-

ion, 13 april, 2018). 
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ICA:s butiker utmärkte sina hållbara alternativ inom samtliga produktkategorier genom en grön 

märkning på prisskylten där det stod “välj eko”. På ICA Supermarket Britsarvet var de flesta 

märkningarna på prisskyltarna gröna, men på några slumpmässiga artiklar inom kategorin kaffe 

var märkningen svart och vit. Alla ICA butiker förutom ICA Supermarket Slätta erbjöd hållbara 

alternativ av nötfärs. De butiker som erbjöd hållbara alternativ utmärkte alternativen genom 

gröna förpackningar. Det som skiljde ICA butikerna åt är att ICA Supermarket Britsarvet an-

vände gröna förpackningar även till de konventionella alternativen av nötfärs. Det konvention-

ella alternativet på ICA Supermarket Britsarvet var närproducerat, vilket framgick av skylt-

ningen. ICA Maxi använde förutom märkningen på prisskylten även tredimensionella skyltar 

med texten “Välj-Eko”. Inom kategorin kaffe använde ICA Supermarket Falan, ICA Supermar-

ket Slätta och ICA Maxi även hylltalare med texten “Välj eko” vilket fanns på en del artiklar.  

 

Inom kategorin mjölk och nötfärs hade Lidl en KRAV-logga på sina prisskyltar för att utmärka 

de artiklar som var hållbara. Lidl hade placerat det hållbara alternativet av nötfärs i en kylbox 

som hade en grön list runt, där det också fanns en grön ljuslist ovanför där det stod “Ekologiskt” 

som förtydligade var de hållbara produkterna fanns. Utöver det hade Lidl en reklampelare pla-

cerad bredvid kylboxen med en bild på en förpackning nötfärs ur deras hållbara sortiment. Lidl 

hade inte något som utmärkte det hållbara alternativet från det konventionella i kategorin kaffe. 

De använde gröna skyltar i butiken i syfte att belysa nyheter istället för hållbara alternativ.  

 

Halva prisskylten var grön och andra halvan vit på hållbara produkter i båda Willy:s butiker i 

samtliga produktkategorier. I kategorin nötfärs låg de hållbara alternativen i en egen sektion där 

alla hyllkanter var gröna, alla förpackningar var gröna och i taket fanns en grön skylt som visade 

var de hållbara alternativen fanns. 

 

3.2 Sortiment 

ICA Maxi och City Gross erbjöd nio stycken hållbara produkter i mjölksortimentet vilket var 

högst antal av de butiker som undersökts. Den butik med minst antal hållbara produkter var 

Lidl som erbjöd två produkter i sortimentet. De butiker med flest hållbara alternativ på nötfärs 

var ICA Maxi och Hemköp Hosjö som båda erbjöd två alternativ att välja mellan. ICA Maxi 

erbjöd ett varumärke men två förpackningsstorlekar medan Hemköp Hosjö erbjöd två olika 

varumärken att välja mellan. Två butiker i undersökningen erbjöd inget hållbart alternativ av 

nötfärs, vilka är City Gross och ICA Supermarket Slätta, men de erbjöd konventionell nötfärs. 
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Den butik som erbjöd flest antal hållbara alternativ på kaffe var Hemköp City som hade 17 

stycken produkter. Lidl erbjöd minst antal hållbara produkter i kaffesortimentet, de hade en 

produkt. Inom varukategorin mjölk var de butiker som erbjöd flest varumärken City Gross, 

Hemköp City, ICA Supermarket Britsarvet, ICA Maxi och Willy:s Svalan. De butiker som er-

bjöd flest varumärken erbjöd tre stycken. Coop och Lidl erbjöd minst antal varumärken med 

hållbara alternativ, de hade ett varumärke. Inom varukategorin nötfärs erbjöd Hemköp Hosjö 

flest antal varumärken sett till hållbara alternativ, de erbjöd två olika varumärken. City Gross 

och ICA Supermarket Slätta erbjöd inte något hållbart alternativ av nötfärs och var därför de 

butikerna med minst antal varumärken i produktkategorin. Coop var den butik som erbjöd flest 

varumärken med hållbara produkter inom kategorin kaffe, de hade sju olika varumärken. Den 

butik som erbjöd minst antal varumärken var Lidl med ett varumärke. 

  

Sett till det undersökta sortimentet erbjöd båda Hemköps butiker och Willy:s Svalan störst andel 

hållbart sortiment där 32 procent av sortimentet var hållbart. ICA Supermarket Britsarvet och 

ICA Supermarket Falan var de butiker som erbjöd minst andel hållbart sortiment, där 22 procent 

var hållbart. I Tabell 1 presenteras hur många hållbara respektive konventionella artiklar som 

erbjöds i varje butik, där presenteras även hur stor andel av totalt sortiment som bestod av håll-

bara artiklar. I Tabell 2 presenteras hur många varumärken med hållbara och konventionella 

produkter som butikerna erbjöd.  
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Tabell 1. Beskrivning av butikernas sortiment presenterat efter produktkategorier och antal artiklar. 
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City Gross 9 13 0 2 14 54 25%

Coop 3 5 1 4 8 31 23%

Hemköp City 8 12 1 4 17 39 32%

Hemköp Hosjö 6 7 2 1 16 44 32%

ICA Maxi 9 15 2 5 16 52 22%

ICA Britsarvet 6 13 1 1 11 51 22%

ICA Falan 7 7 1 3 7 42 26%

ICA Slätta 7 7 0 4 14 48 27%

Lidl 2 5 1 6 1 12 26%

Willy:s Origo 7 10 1 5 16 38 31%

Willy:s Svalan 8 12 1 6 16 35 32%
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Tabell 2. Beskrivning av butikernas sortiment presenterat efter produktkategorier och varumärken. 

 

3.3 Pris 

Inom produktkategorin mjölk var Willy:s Origo den butik som höll det lägsta priset på hållbara 

alternativ där medelpriset per liter mjölk var 10,45 kronor. De butiker med högst medelpris var 

ICA Supermarket Slätta där priset var 14,57 kronor för en liter mjölk. Medelpriset på hållbara 

alternativ i produktkategorin mjölk var på marknaden 12,75 kronor medan medelpriset för kon-

ventionella produkter var 10,19 kronor. Hemköp Hosjö var butiken med det lägsta medelpriset 

på hållbara alternativ per kilogram nötfärs, vilket var 99,45 kronor. De butiker som hade högst 

pris per kilogram nötfärs var Coop där det hållbara alternativet kostade 135,90 kronor. Medel-

priset på hållbara produkter i kategorin nötfärs var 115,08 kronor, medelpriset för konvention-

ella produkter var 90,96 kronor. Det totala medelpriset per kilogram kaffe på hållbara alternativ 

var lägst hos Lidl där priset per kilogram var 72 kronor. Där medelpriset var högst var priset 
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City Gross 3 3 0 1 6 8

Coop 1 2 1 3 7 8

Hemköp City 3 3 1 3 5 8

Hemköp Hosjö 2 3 2 2 5 8

ICA Maxi 3 5 1 3 5 10

ICA Britsarvet 3 4 1 2 5 9

ICA Falan 2 2 1 3 6 10

ICA Slätta 2 3 0 2 6 9

Lidl 1 1 1 2 1 4

Willy:s Origo 2 3 1 2 5 9

Willy:s Svalan 3 3 1 2 5 8
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104,22 kronor per kilogram och återfanns på Coop. Medelpriset av hållbara alternativ på kaffe 

var 91,97 kronor, medelpriset på konventionella produkter var 78,40 kronor. 

  

Butiken med lägst prisdifferens i medelpris mellan hållbara och konventionella produkter i ka-

tegorin mjölk var ICA Maxi med en prisdifferens på 1,50 kronor. De butiker med störst pris-

differens mellan hållbara och konventionella produkter i kategorin mjölk var Ica Supermarket 

Britsarvet med en differens på 3,56 kronor. Vid en beräkning av differensen i medelpris per 

kilogram nötfärs mellan hållbara och konventionella produkter var den minsta skillnaden på 

Hemköp City där differensen var 3,55 kronor. Lidl hade störst skillnad per kilogram med 36,69 

kronor. Differensen i medelpris mellan hållbara och konventionella produkter inom produktka-

tegorin kaffe var minst på Lidl där skillnaden var 1,79 kronor. Den butiken som hade störst 

skillnad var Coop där skillnaden var 21,33 kronor. Medelvärdet för differensen mellan hållbara 

och konventionella produkter var på samtliga produktkategorier 40,15 kronor. Den butik med 

lägsta differensen var Hemköp City där differensen var 15,39 kronor. Medan den butik med 

högst differens var Coop där differensen var 55,09 kronor. Se tabell 3 för samtliga butikers 

medelpris på hållbara produkter i varje produktkategori samt differensen mellan hållbara och 

konventionella produkter. Prisdifferensen i procent mellan hållbara och konventionella produk-

ter är uträknad genom att medelpriset för samtliga hållbara produktkategorier har adderats sam-

man för varje butik och satts i relation till samma uträkning för konventionella produkter. De 

butiker där det inte erbjöds något hållbart alternativ i någon produktkategori, där räknade vi ut 

prisdifferensen i de produktkategorier där det erbjöds hållbara alternativ. Tillexempel erbjöd 

Citygross inget hållbart alternativ av nötfärs, där är prisdifferensen i procent beräknad på kate-

gorierna mjölk och kaffe.  
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Tabell 3. Beskrivning av butikernas pris presenterat efter produktkategorier. 
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City Gross 12,79 11,05 1,74 0 94,92 0 92,76 73,61 19,15 0 22%

Coop 12,68 10,07 2,61 135,9 104,75 31,15 104,22 82,89 21,33 55,09 20%

Hemköp City 14,33 10,88 3,45 99,9 96,35 3,55 91,26 82,87 8,39 15,39 7%

Hemköp Hosjö 13,57 10,19 3,38 99,45 89 10,45 97,56 84,46 13,1 26,93 13%

ICA Maxi 12,1 10,6 1,5 114,09 98,14 15,95 86,4 72,12 14,28 31,37 15%

ICA Britsarvet 13,92 10,36 3,56 125,8 99,9 25,9 92,44 78,25 14,42 43,88 19%

ICA Falan 13,77 11,47 2,3 135,8 104,74 31,06 97,81 80,56 17,25 50,61 20%

ICA Slätta 14,57 11,06 3,51 0 100,45 0 95,44 83,89 11,51 0 14%

Lidl 10,55 8,05 2,5 111,8 75,11 36,69 72 70,21 1,79 40,98 21%

Willy:s Origo 10,45 8,53 1,92 113,8 86,72 27,08 85,2 70,23 14,97 43,97 21%

Willy:s Svalan 10,58 8,62 1,96 115,8 79,92 35,88 87,79 72,8 14,99 52,83 26%
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4. Teoretiskt ramverk 

Här presenteras det teoretiska ramverk som används i studien presenterat efter kommunikat-

ion, sortiment och pris. 

 

4.1 Kommunikation 

Här presenteras den del av det teoretiska ramverket som handlar om kommunikation. Det inne-

fattar profilering och visuella stimuli. 

 

4.1.1 Profilering 

Profilering är den bild företag vill kommunicera till konsumenter genom identitet och vision. 

Profilering genom visuell profil innefattar bland annat skyltar, färger och förpackningar i butik. 

Funktionen den visuella profilen har är tänkt att ersätta det personliga mötet, där budskapet ska 

förmedlas via skyltning och förpackning. Syftet med profilering är att skapa en positiv bild av 

det egna företaget. Profilering innefattar också företagets egen beskrivning av visioner och hur 

de arbetar. (Bergström, 2016) 

 

4.1.2 Visuella stimuli 

Kommunikation kan uppfattas med olika sinnen. Det sinne som Hultén, Broweus och Van Dijk 

(2011) konstaterar påverkar mest vid individens beslutsfattande är synsinnet. De talar om olika 

tillvägagångssätt för att attrahera kunder till att välja en specifik produkt. Det är viktigt för 

företag att ha en förståelse för den påverkan synintrycket har på kunden när de skapar en strategi 

för hur företaget vill att kunden ska uppfatta varumärket. Det här eftersom synintrycket är det 

sinne där kunden till största del uppfattar ett varumärke. Hultén et. al. (2011) diskuterar även 

hur viktigt synsinnet är för att marknadsföra produkter på ett attraktivt sätt. Visuella stimuli 

påverkar kundens val av produkt och med det följer företagets försäljning, vilken kvantitet fö-

retaget ska köpa in och konsumtion av produkter. En produkt måste uppmärksammas av kunden 

innan kunden köper produkten, därför ses visuella stimuli som den viktigaste delen av mark-

nadsföringen. Det är viktigt att produkter som handlas frekvent har en visuell identitet för att 

produkterna ska gå att känna igen för att de ska köpas på nytt. Synupplevelsen påverkas av olika 

intryck genom synsinnet. De faktorer som påverkar upplevelsen är design, förpackning, stil, 

färg, ljus, tema, grafik, exteriör och interiör. De olika visuella faktorerna bidrar till att synlig-

göra en produkt bland många andra. (Hultén et. al., 2011) 
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En faktor som påverkar synupplevelsen av produkter är färg som bidrar till att framhäva olika 

känslor, aktivera minnen, tankar och upplevelseförmågor. För att kunden ska välja en specifik 

produkt måste den också urskiljas från andra. Genom att använda färg som ett verktyg för dif-

ferentiering kan produkten lättare kopplas till varumärket. Den gröna färgen kopplas till natur, 

landskap och miljö. Interiör som verktyg handlar om hur en produkt presenteras i butik eller 

varuhus och om det används på rätt sätt kan det också kopplas till varumärkets identitet. (Hultén 

et. al. 2011) Dahlén och Lange (2009) diskuterar vikten av synsinnet. De beskriver att daglig-

varuinköp ofta sker på rutin och det kan vara svårt för kunden att se andra produkter än de som 

vanligtvis köps. För att påverka kundens val i butik måste kunden bli inspirerad till att bryta 

rutinköp. Butiker måste genom kommunikation få kunden att överväga mellan fler produkter, 

och köpa en annan produkt. För att inspirera kunden till att köpa andra produkter måste pro-

dukter uppmärksammas och differentieras med hjälp av exponering i butiksmiljö. Exponering 

i butik är en viktig del av presentationen av en produkt där hyllexponering innebär att produkter 

inom samma produktkategori med olika varumärken och olika alternativ exponeras tillsammans 

och kan ha en stor påverkan på kundens val av produkt. Produktens förpackning spelar också 

en stor roll för kundens val av produkt. Förpackningen syftar till att informera kunden om pro-

dukten och har en stor roll för att stärka varumärkesassociationer. (Dahlén & Lange, 2009) 

 

4.2 Sortiment 

Ett sortiment innefattar de produkter som erbjuds i en butik. Sortimentet bestäms indirekt utav 

kunden, eftersom det syftar till att tillfredsställa dem. För att erbjuda ett optimalt sortiment, för 

att maximera vinsten, måste företaget vara insatt i vad kunden efterfrågar. Köper företaget in 

produkter som sedan inte säljs går företaget miste om potentiell vinst. (Varley, 2014) Företag 

måste överväga hur många produktkategorier och artiklar som ska finnas i ett sortiment för att 

tillfredsställa så många kunder som möjligt utan att gå med förlust. Desto fler kategorier och 

varianter, desto fler prisnivåer täcks in och fler kunder kommer finna sortimentet attraktivt. Ett 

brett och djupt sortiment innebär dock inte bara att fler kunder lockas till butiken, det tillkom-

mer också högre kostnader från bland annat lagerhållning och butiksyta. (Varley, 2014) 

 

Det går att dela upp olika butiker efter det sortiment som erbjuds. Butiker med smalt och djupt 

sortiment kallas för “Category killer” som betyder att butiken erbjuder få olika produktkatego-

rier men många olika artiklar i produktkategorin. “Närbutiker” präglas av ett smalt och grunt 
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sortiment som innebär att butiken har få olika produktkategorier och få varianter inom produkt-

kategorin. “Lågprisbutiker” har ett brett men grunt sortiment. De har många olika produktkate-

gorier men få varianter inom kategorierna. “Varuhus” har ett brett och djupt sortiment. De har 

många olika produktkategorier och många varianter i de olika produktkategorierna. Sett från 

kundens perspektiv kan ett brett och djupt sortiment verka vara det bästa, eftersom det finns 

flest valmöjligheter. Sett från butikens perspektiv kan det vara svårt att tillhandahålla ett brett 

sortiment eftersom det bland annat krävs större lokal och mer kunskap. För butiken gäller det 

att balansera mellan ett lagom stort sortiment samtidigt som det ekonomiska resultatet ska vara 

tillräckligt. (Hernant & Boström, 2010) 

 

Det finns mycket forskning kring hur kunden väljer butik där resultaten om vilka faktorer som 

är viktigast skiljer sig åt. Det finns några faktorer som är återkommande vilka är kommunikat-

ion, pris, butikens läge och sortiment är faktorer som ses som viktiga vid kundens val av butik. 

Lehner (2015) och Hernant & Boström (2010) beskriver att den viktigaste faktorn vid kundens 

val av butik är butikens kommunikation kring produkter. Hampl och Loock (2013) och Engel 

(1990) beskriver att de faktorer som har störst påverkan på kundens val av livsmedelsbutik är 

pris, butikens läge och sortiment.  

 

Nordfält (2007) beskriver att sortimentet kan påverka kundens val av butik, men det är inte 

alltid storleken på sortimentet som avgör. Det är också viktigt att det i butiken erbjuds varu-

märken som kunden efterfrågar samt att produkterna exponeras på ett tilltalande sätt (Nordfält, 

2007). Broniarczyk, Hoyer och McAlister (1998) beskriver också det att det är sortimentet som 

är en viktig faktor vid kundens val av butik. De beskriver att det är olika faktorer av sortimentet 

som är avgörande. I Broniarczyk et. al. (1998) ”Modell för upplevt sortiment” (se figur 1), 

beskrivs tre faktorer som i grunden påverkar kunden. De faktorerna är antal artiklar, om kun-

dens favoritmärke finns tillgängligt och varugruppens utrymme i butik. Den upplevda variat-

ionen i sortimentet ligger till grund för hur kunden väljer butik. Broniarczyk et. al. (1998) be-

skriver att kunden har samma syn på sortimentet trots att det reduceras, om det är produkter av 

typen som inte föredras av kunden och att produktkategorins utrymme på hyllan inte förändras. 
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Figur 1. Broniarczyk, Hoyer och McAlisters (1998) modell för upplevt sortiment 

 

4.3 Pris 

Priset på produkter är ett konkurrensmedel med två sidor. Det fungerar som ett medel för företag 

att uppnå resultat och som ett sätt för att locka kunder. Avvägningen kring prissättning blir 

känslig eftersom den ska tillfredsställa både företaget och kunden. (Schäder, 2006) Pris är en 

viktig faktor och kan användas tillsammans med andra faktorer för att positionera sig på mark-

naden. Priset är viktigt eftersom det är en stor del av vad som attraherar den eller de kundgrup-

per företaget vill nå. (Varley, 2014) Priset signalerar olika budskap om företaget eller de pro-

dukter som erbjuds. Bland annat tillverkningskostnader samt tillgång och efterfrågan på en spe-

cifik produkt (Schäder, 2006). 

 

4.3.1 Priskänslighet 

Priskänslighet handlar om hur kunden reagerar på en förändring i priset på en produkt. Finns 

substitut för produkten vars pris förändras, är priskänsligheten större hos en kund. Substitutpro-

dukter är produkter som kan ersätta en annan produkt. (Hernant & Boström, 2010) Det kan 

exempelvis handla om att kunden väljer en växtbaserad mjölk istället för komjölk. Det kan 

också handla om att kunden väljer ett annat varumärke eller en annan artikel av komjölk än den 

kunden först tänkt att handla. Hernant och Boström (2010) beskriver att substituten används 

som en referens där kunden upplever hur mycket pengar är värda. Har kunden inget substitut 

att jämföra med är priskänsligheten liten eftersom kunden inte har något alternativ att köpa eller 

att jämföra med. (Hernant & Boström, 2010) 
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4.3.2 Prissättning för hållbara produkter 

Ingenbleek (2015) beskriver två tillvägagångssätt att prissätta hållbara produkter i livsmedels-

branschen. Det första innebär att priset på hållbara produkter är högt i förhållande till konvent-

ionella produkter. Vid prissättning av hållbara produkter måste hänsyn tas till produktionskost-

nader. Kostnaderna brukar vara högre på grund av ekologiska och sociala faktorer, och påverkar 

priset kunden får betala för produkten. I den här prisstrategin lockas livsmedelsbutikerna att 

utöka det hållbara sortimentet och minska det konventionella sortimentet eftersom det hållbara 

sortimentet ger högre vinstmarginal. (Ingenbleek, 2015) Belz och Peattie (2012) beskriver att 

livsmedelsbutiker kan ha ett högre pris och skydda sig med den sanningen att kunden betalar 

ett högre pris för hållbara produkter på grund av produktionskostnaderna. Därmed kan de ta ut 

högre marginaler än vad kostnaden för produktion av hållbara produkter innebär. (Belz & Pe-

attie, 2012) 

  

Det andra tillvägagångssättet Ingenbleek (2015) beskriver är när priset på produkterna inte pris-

sätts högt trots att produkterna bidrar till hållbarhet. Anledningen till att priset inte är högt är 

för att kostnaderna för hållbarhet täcks av omkostnaderna, vilket uppnås genom att effektivisera 

leverantörskedjan. Genom en ökad efterfrågan på hållbara produkter kan priserna hållas nere 

och företagen kan utnyttja skalfördelar i produktionen vilket sänker kostnaderna. Den här stra-

tegin passar bäst för större livsmedelskedjor där inköpen är stora och skalfördelar kan nyttjas. 

(Ingenbleek, 2015) 
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5. Analysdiskussion 

Här analyseras butikernas kommunikationsinsatser sorterat efter butikskedjor. Sedan fortsät-

ter analysen av butikernas sortiment och pris. 

 

5.1 City Gross 

City Gross erbjöd inte det bredaste utbudet, som de profilerar sig med, sett till de produktkate-

gorier som undersökts. Det visar dock inte hur det totala sortimentet såg ut i butiken. City Gross 

arbetade med visuella stimuli vid de hållbara alternativ som erbjöds i kategorin kaffe. De arbe-

tade inte med visuella stimuli vid mjölken, det kan bero på att mjölk är en produkt som köps på 

vana. City Gross använde en grön list vid köttavdelningen där det stod “eko” trots att de inte 

erbjöd något hållbart alternativ i kategorin nötfärs. En anledning kan vara att de ville förmedla 

något som är förankrat till miljö, vilket färgen grön förknippas med enligt Hultén et. al. (2011) 

trots att de var medvetna om att det inte fanns något alternativ. Alternativt att de tidigare haft 

hållbara alternativ av nötfärs som inte längre erbjöds i sortimentet vid undersökningstillfället. 

Resultatet av det här blir att det kan förvirra kunden. Upptäcks bristen kan synen på City Gross 

försämras eftersom de lovar något som de sedan inte håller. Kunden har inte goda förutsätt-

ningar att välja hållbart i kategorin nötfärs eller mjölk på grund av skyltningen på City Gross, 

kommunikation är enligt Frostling-Henningson et. al. (2010) en viktig faktor för att kunden ska 

välja hållbart. I kategorin kaffe märkte de ut hållbara alternativ på ett bättre sätt än i kategorin 

nötfärs och kaffe. Avsaknaden av hållbara alternativ av nötfärs kan möjligtvis övervägas av 

användandet av visuella stimuli i kategorin kaffe och att ett brett sortiment erbjöds i kategori-

erna mjölk och kaffe. En förklaring kan också vara att kunden som väljer att handla på City 

Gross inte har intresse för att handla hållbara produkter och inte heller efterfrågar hållbara al-

ternativ i kategorin nötfärs. 

 

5.2 Coop 

Coop kommunicerade hållbara produkter genom att delar av prisskyltarna var gröna. De ut-

märkte alternativen, men prisskyltarna var förhållandevis små i jämförelse med de andra buti-

kernas prisskyltar i undersökningen. Eftersom prisskyltarna var små kan det vara svårt för kun-

den att urskilja de hållbara alternativen från de konventionella. Hur Coop arbetade i butik 

stämde inte överens med hur de profilerar sig. De beskriver att de har ett brett sortiment men 

verkligenheten i butik visade något annat då Coop var en av de butikerna med lägst andel håll-

bart sortiment. De profilerar sig med färgen grön vilket är genomgående för hela företaget, 
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färgen kan enligt Hultén et.al. (2011) kopplas till miljö- och hållbarhetsarbete. Kopplingen var 

otydlig mellan den gröna färgen och Coop:s hållbarhetsarbete praktiskt i butik. Det blir svårt 

för kunden att avgöra vad som är marknadskommunikation och vad som hör till företagets pro-

filering. Det här gör att kommunikationen kring de hållbara alternativen var otydlig för kunden 

och det ger sämre förutsättningar att välja hållbart. En förklaring till varför Coop inte kommu-

nicerade hållbara produkter mer eller tydligare kan vara för att de resonerar att inte behöver 

arbeta med marknadskommunikation av hållbarhet på produktnivå, då de vill att hela kedjan 

ska uppfattas som miljömedveten. 

 

5.3 Hemköp 

Hemköp profilerar sig med ett brett och prisvärt sortiment som de levde upp till eftersom de 

erbjöd ett brett sortiment av hållbara produkter i jämförelse med andra butiker på marknaden. 

Sortimentet kan klassas som prisvärt eftersom butikerna erbjöd ett lägre pris än medelpriset i 

två av tre produktkategorier. Kommunikationen kring hållbara produkter var otydlig eftersom 

det endast var en smal grön list överst på prisskylten som visade var de hållbara alternativen 

fanns. Anledningen till att kommunikationen var otydlig kan vara för att de anser att märk-

ningen är tydlig eftersom listen var grön. Utmärkande i studien var Hemköp Hosjö som till 

skillnad från resterande butiker inte utmärkte samtliga hållbara alternativ av nötfärs med en 

grön förpackning. Ett av två alternativ hade en svart förpackning. Den svarta förpackningen 

kan göra det svårt att särskilja hållbara från konventionella alternativ, Hultén et.al. (2011) be-

skriver att färgen grön kommunicerar hållbarhet och därför kan det vara till fördel om alla håll-

bara alternativ ligger i en grön förpackning. Konventionell nötfärs förpackas oftast i svart eller 

genomskinlig förpackning. Kunden kan därför lätt missa att det är ett hållbart alternativ ef-

tersom det enbart är texten på förpackningen som visade vilken produkt som var hållbar. Där-

emot var det hållbara alternativet som var förpackat i en svart förpackning närproducerat. Det 

kan vara svårt för kunden att utläsa att det alternativet var hållbart och närproducerat eftersom 

det inte kommunicerades på ett tydligt sätt. Informationen om att produkten var närproducerat 

framgick av personalen genom personlig kommunikation (personlig kommunikation, 13 april, 

2018).  

 



 

28 

 

5.4 ICA Supermarket och ICA Maxi 

ICA Supermarket och ICA Maxi:s profilering stämmer med hur det såg ut i butikerna vid under-

sökningstillfället. ICA Supermarket beskriver i deras profilering att de ska erbjuda hållbara al-

ternativ, vilka de också erbjöd. Eftersom de inte specificerar sitt arbete kring hållbara produkter 

i profileringen minimeras risken att kunden får förhoppningar som sedan inte erbjuds i butik. 

ICA Maxi uttalar att de ska underlätta för kunden att göra hållbara val, vilket också observera-

des vid undersökningstillfället eftersom de, genom visuella stimuli, förtydligade och urskilde 

hållbara produkter från konventionella. ICA Maxi arbetade med visuella stimuli genom färger, 

skyltar och förpackningar, vilket är i enlighet med vad Hultén et. al. (2011) beskriver är positivt 

för att utmärka produkter. ICA Maxi ger överlag kunden goda förutsättningar sett till hur pro-

dukterna kommunicerades. ICA Maxi kommunicerade hållbara produkter tydligt vilket kan 

leda till att kunden väljer att handla i den butiken eftersom kommunikation är en viktig faktor 

när kunden väljer butik enligt Lehner (2015) och Hernant och Boström (2010). 

Samtliga ICA butiker, förutom ICA Supermarket Britsarvet, kommunicerade hållbara produk-

ter via hylltalare på kaffe och nötfärs. Den typen av visuella stimuli ger kunden bättre förutsätt-

ningar att uppmärksamma produkter. Dock kan det skapa förvirring hos kunden då hylltalare 

inte var placerade vid varje hållbart alternativ. Anledningen till varför hylltalare inte var place-

rade vid varje hållbart alternativ kan vara för att de ville framhäva en del artiklar mer än andra. 

Ett mönster sågs i placeringen av hylltalare där de placerade ut en hylltalare vid varje varu-

märke, men inte vid varje hållbart alternativ. Det kan leda till att kunden uppfattar det otydligt 

vilka produkter som är hållbara. Samtliga ICA:s butiker kommunicerade hållbara alternativ för 

mjölk otydligt då de endast hade en märkning på prisskylten som var svår att se. Vid första 

synintrycket av mjölksortimentet gick det inte att urskilja vilka produkter som var hållbara eller 

konventionella. Inom produktkategorin nötfärs hade ICA Supermarket Britsarvet gröna för-

packningar på deras hållbara och konventionella alternativ. Det kan skapa förvirring hos kunden 

eftersom färgen grön förknippas med hållbarhet och miljö. Anledningen till att den konvent-

ionella produkten låg i en grön förpackning kan vara att produkten, som är närproducerad från 

Siljans chark, ska förmedla hållbarhet eftersom färgen grön enligt Hultén et.al. (2011) förmed-

lar miljö och hållbarhet. Däremot behöver inte närproducerade produkter alltid vara bättre för 

miljön än hållbara produkter (Matologi, u.å.). 
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5.5 Lidl 

Lidl beskriver att de erbjuder ett noga utvalt sortiment med inslag av hållbara produkter. Ett 

noga utvalt sortiment kan tolkas som ett litet sortiment vilket stämmer överens med det som 

observerades i undersökningen. Att Lidl erbjöd ett litet sortiment kring de produktkategorier 

som undersökts kan bero att de inte bara erbjuder livsmedel, de erbjuder även andra produkter 

och därför kan de behöva prioritera vilka produkter som erbjuds. Det kan också bero på att 

hållbara produkter inte prioriteras. Lidl är en internationell kedja och därför kan den centrala 

ledningen ha andra värderingar än de som Regeringen (2017) beskriver som viktiga om hållbar 

livsmedelskonsumtion. Kommunikationen kring nötfärs var tydlig och lätt att se. Lidl:s kom-

munikation kring mjölk var otydlig eftersom märkningen på skyltarna kan vara svår att se. Lidl 

gjorde inte några kommunikationsinsatser vid kaffet för att utmärka det hållbara alternativet. 

Det kan resultera i att det kan vara svårt att veta om det finns, eller vart hållbara alternativet 

finns. Vid undersökningstillfället var kommunikationen bristfällig och förutsättningarna där-

med dåliga, förutom vid nötfärsen. Lidl använder gröna prisskyltar till de produkter som är 

nyheter i sortimentet vilket kan förvirra kunden då färgen grön enligt Hultén et.al. (2011) för-

medlar miljö och hållbarhet. Lidl har en bristfällig kommunikation vilket kan det leda till att 

kunden väljer en annan butik, eftersom Lehner (2015) och Hernant och Boström (2010) beskri-

ver kommunikation som en viktig faktor när kunden väljer butik.  

 

5.6 Willy:s 

Willy:s beskriver att de erbjuder ett hållbart sortiment till låga priser, vilket är förenligt med det 

som observerats i undersökningen. Butikerna erbjöd produkter till ett lägre pris än medelpriset 

på marknaden för hållbara produkter. Willy:s Svalan gav bättre förutsättningar än Willy:s Origo 

eftersom de erbjöd ett bredare sortiment, dock skiljde det bara ett varumärke butikerna mellan, 

därav är skillnaden marginell. Butikskedjan arbetade med visuella stimuli, främst vid kommu-

nikationen kring nötfärs där utmärkningen av hållbara produkter skiljde sig tydligt från kon-

ventionella produkter. Willy:s använde visuella stimuli i form av skyltning, färger och förpack-

ningar som Hultén et.al. (2011) beskriver är viktiga faktorer för att urskilja produkter från andra. 

De hållbara alternativen av nötfärs var placerade i en egen sektion i kyldisken. Frostling-Hen-

ningson et. al. (2010) beskriver problematiken i att åtskilja hållbara från konventionella pro-

dukter vilket kan försvåra för kunden att jämföra produkterna. Det kan också ses som strategiskt 

placerat för att urskilja de hållbara alternativen från de konventionella på ett tydligt sätt. Willy:s 

butiker var de butiker som uppfattades tydligast i kommunikationen kring hållbara produkter 
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eftersom de använde stora gröna prisskyltar som gjorde det enkelt att snabbt få en överblick av 

de hållbara alternativen. Tydlig kommunikation för också med sig att kunder lättare uppmärk-

sammar produkter eftersom Hultén et.al. (2011) beskriver att synsinnet är det sinne där männi-

skan uppmärksammar produkter fortast. 

 

5.7 Sortiment 

Medelvärdet för antal varumärken av antalet hållbara produkter på marknaden är åtta varumär-

ken. Åtta varumärken och färre klassificeras som ett smalt sortiment. Fler än åtta varumärken 

klassificeras som ett brett sortiment. Medelvärdet för antal artiklar i det hållbara sortimentet är 

20 artiklar, sortiment med färre än 20 artiklar ses som ett grunt sortiment och sortiment med 

fler än 20 artiklar ses som ett djupt sortiment. Se figur 2 för att se hur butikerna kategoriserats. 

 

 

Figur 2. Sortering av butikerna efter brett, smalt, djupt och grunt sortiment. 

 

De butiker som erbjöd ett smalt och djupt sortiment var ICA Supermarket Slätta och Willy:s 

Origo. Båda butikerna ligger i bostadsområden där det saknas konkurrens inom en geografisk 

närhet (Se bild 1). Läget på butikerna kan spela roll för kunder som inte har möjlighet att fritt 

välja butik på marknaden på grund av det geografiska läget. Skillnaden mellan de här butikerna 

och de butiker som erbjöd ett brett sortiment var marginell. De butiker som i den här studien 

kategoriserats som “Category killers” erbjöd goda förutsättningar för kunden att välja hållbara 

alternativ. Det här förutsatt att kundens favoritvarumärke finns tillgängligt, som Broniarczyk 
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et. al. (1998) beskriver, kan vara en grund i varför kunden väljer en butik. Kategoriseringen av 

ICA Supermarket Slättas sortiment kan bli missvisande eftersom de inte erbjöd något hållbart 

alternativ vid undersökningstillfället. Anledningen var att delar av butiken var under ombygg-

nation vilket kan ha påverkat sortimentet av nötfärs. Vanligtvis erbjuder butiken ett hållbart 

alternativ av nötfärs (Personlig kommunikation, 13 april, 2018), vilket hade påverkat kategori-

seringen eftersom antal varumärken och antal artiklar hade ökat. Hade ett hållbart alternativ 

räknats på ICA Supermarket Slätta hade butikens sortiment istället kategoriserats som brett och 

djupt vilket hade gett kunden bättre förutsättningar för att välja hållbart. 

  

Lidl kategoriserades i den här studien som att de erbjöd ett smalt och grunt sortiment, vilket 

Hernant och Boström (2010) förknippar med närbutiker. Lidl är en internationell kedja med 

flera butiker i Sverige och det kan vara svårt för kunden att se Lidl som en närbutik. Butiken 

kan snarare ses som en lågpriskedja eftersom Lidl profilerar sig med ett brett sortiment till låga 

priser där hållbara och konventionella produkter samsas. Lidl:s profilering kan bli missvisande 

för kunden då det framkommit i studien att Lidl inte har ett brett sortiment för hållbara produk-

ter, däremot håller de låga priser. Lidl är den butik i undersökningen med ett markant mindre 

hållbart sortiment än övriga butiker vilket kan medföra att de kunder som vill handla hållbart 

väljer en annan butik. De erbjöd dock hållbara alternativ inom samtliga produktkategorier, där-

för hade kunden möjlighet att göra hållbara val hos Lidl. Där Lidl är beläget finns ytterligare 

två livsmedelsbutiker varpå båda erbjuder ett större sortiment av hållbara produkter. Det här 

kan påverka Lidl negativt när kunden väljer butik, förutsatt att kunden vill ha flera hållbara 

alternativ att välja mellan. Dock förutsätter det att kunden har förhandsinformation om vilket 

sortiment som erbjuds i de här butikerna. 

  

Enligt Hernant och Boström (2010) är ett brett och grunt sortiment signifikant för lågprisbuti-

ker. I den här studien har Coop, ICA Supermarket Britsarvet och ICA Supermarket Falan kate-

goriserats som lågprisbutiker vilket blir motsägelsefullt eftersom empirin visar att de här buti-

kerna hade höga priser på hållbara produkter på marknaden. Butikerna erbjöd breda sortiment 

vilket betyder att de erbjöd flera varumärken än medeltalet på marknaden och chansen är större 

att kundens favoritvarumärke finns tillgängligt. Eftersom Broniarczyk et. al. (1998) beskriver 

bredden som den viktigaste faktorn i sortimentet för att det ska upplevas som attraktivt av kun-

den, erbjuder de här butikerna goda förutsättningar sett till sortimentet för att välja hållbara 

alternativ. Det som talar mot det här är butikernas läge och konkurrens. De båda ICA butikerna 
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har konkurrens, inom geografisk närhet, av butiker med breda och djupa sortiment vilket skulle 

kunna bli deras fall om kunden väljer butik efter hållbara alternativ. 

  

De butiker som kategoriserats under brett och djupt sortiment erbjöd flest varumärken och flest 

artiklar på marknaden. Förutsättningarna kan för kunden ses som bäst när ett brett och djupt 

sortiment erbjuds, men det finns undantag där kategoriseringen kan bli missvisande. City Gross 

erbjöd inte hållbara alternativ inom alla undersökta produktkategorier, men eftersom de erbjöd 

många varumärken och artiklar av de produktkategorier som fanns klassas sortimentet som brett 

och djupt. Sett till det totala undersökta sortimentet av hållbara produkter, erbjuder City Gross 

kunden goda förutsättningar att välja hållbart. Eftersom City Gross inte erbjuder hållbara alter-

nativ inom alla produktkategorier kan de kunder som vill välja hållbara alternativ inom alla 

produktkategorier uppleva förutsättningarna hos City Gross som mindre bra. Det som talar mot 

att City Gross och ICA Maxi erbjuder bäst förutsättningar för kunden sett till sortiment är buti-

kernas lägen. De båda butikerna ligger på ett sämre tillgängligt geografiskt läge för de kunder 

som inte har möjlighet att ta sig till butiken med till exempel bil. Det gör förutsättningarna 

sämre för en del kundgrupper och resulterar i att sortimentets storlek inte har den avgörande 

rollen vid val av butik. 

 

5.8 Pris 

Coop, ICA Maxi, Lidl samt båda Willy:s butiker erbjöd priser under medelpriset på marknaden 

i produktkategorin mjölk, vilket innebär att de erbjöd kunden bättre förutsättningar än reste-

rande butiker i undersökningen sett till pris. ICA Maxi, Lidl och Willy:s är butiker som i sin 

profilering beskriver att de erbjuder låga priser. Coop pratar däremot inget om pris i deras pro-

filering, en anledning till varför de erbjöd lägre pris än medelpriset kan vara för att de endast 

erbjöd egna märkesvaror vilket medför att de kan hålla nere priserna. Om Coop istället hade 

erbjudit ett sortiment med leverantörsvarumärken kunde utfallet möjligtvis blivit annorlunda. 

De butiker som erbjöd lägre priser än medelpriset på marknaden i kategorin nötfärs var Hem-

köps butiker, ICA Maxi, Lidl samt Willy:s Origo. Det samband som finns är att de butiker som 

erbjöd låga priser också profilerade sig genom att uttala att de ska erbjuda låga priser. Varley 

(2014) beskriver att priset som sätts hänger samman med den kundgrupp butiken vill nå och är 

därför ett viktigt verktyg för att locka rätt kunder. För att erbjuda kunden rätt förutsättningar 

måste butiken erbjuda tillfredsställande priser för kunden (Varley, 2014). I produktkategorin 

kaffe erbjöd Hemköp City, ICA Maxi, Lidl, Willy:s Origo och Willy:s Svalan lägre priser än 
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medelpriset på marknaden, medan resterande butiker erbjöd priser som var högre än medelpri-

set. Lidl hade det lägsta medelpriset på det enda hållbara alternativ som erbjöds. Det kan dock 

vara missvisande eftersom det är den enda butiken som endast erbjöd ett alternativ vid under-

sökningstillfället. Vid en jämförelse av den här specifika produkten (Löfbergs mellanrost) med 

övriga butiker som erbjöd samma produkt visade det sig att Lidl hade det tredje lägsta priset. 

En anledning till att butikerna kan hålla nere priserna på hållbara produkter kan förklaras genom 

att butikerna kan utnyttja skalfördelar som enligt Ingenbleek (2015) uppnås genom effektiva 

leverantörskedjor och stora inköp. 

  

De butiker som erbjöd kunden sämre förutsättningar för att välja hållbart sett till pris är City 

Gross, båda Hemköps butiker och samtliga ICA Supermarket som låg över marknadens medel-

pris. Att samtliga ICA Supermarket och Hemköps butiker ligger över medelpriset kan bero på 

central prissättning. 

  

Inom produktkategorin nötfärs erbjöd Coop, ICA Supermarket Britsarvet, ICA Supermarket 

Falan samt Willy:s Svalan produkter som var dyrare än medelpriset. Willy:s Svalan ligger över 

medelpriset trots att de profilerar sig med ett hållbart utbud till låga priser, medan Willy:s Origo 

ligger under medelpriset och de tillhör samma butikskedja. Dock låg Willy:s Svalan bara 72 

ören över medelpriset. Coop, erbjöd ett högt medelpris på hållbara alternativ av kaffe, de låg 

markant över medelpriset. En anledning var att de erbjöd en del produkter som hade betydligt 

högre pris, det resulterar i ett högre medelpris. Medelpriset påverkades även av att Coop var 

generellt dyrare på sitt kaffesortiment än övriga marknaden. De erbjöd därför sämre förutsätt-

ningar än resterande butiker i kategorin kaffe sett till pris. Vilket enligt Ingenbleek (2015) kan 

bero på att högre pris på hållbara produkter ger högre vinstmarginal, därför lockas butiker till 

att sätta högre pris på hållbara produkter. Ett högre pris på hållbara produkter kan få kunden att 

välja en konventionell produkt till lägre pris, Schäder (2006) och Hernant och Boström (2010) 

beskriver att det pris butiken sätter blir en avvägning för att tillfredsställa både butik och kund. 

Risken med att erbjuda priser över medelpris kan vara att kunden inte känner sig tillfredsställd 

med priset och väljer produkter till ett lägre pris eller till och med en annan butik. 

  

De samband som fanns var att Lidl och ICA Maxi låg under medelpriset på samtliga produkt-

kategorier därför erbjöd de bäst förutsättningar, sett till priset, för kunden att göra hållbara val. 
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Motsatt låg City Gross och samtliga ICA Supermarket över medelpriset i samtliga produktka-

tegorier och erbjöd därför sämre förutsättningar för kunden att göra hållbara val. 

  

Priskänslighet går hand i hand med sortimentet eftersom möjligheten att köpa substitutproduk-

ter9 påverkar priskänsligheten. Hos City Gross och ICA Maxi erbjöds flest substitutprodukter 

på hållbara alternativ i produktkategorin mjölk. Hernant och Boström (2010) beskriver att sub-

stitutprodukter används som referens när kunden bedömer priset. Erbjuds ett flertal produkter 

jämför kunden priset för att kunna sätta det i relation. Med grund i det Hernant och Boström 

(2010) talar om kan priskänsligheten påverkas i de här butikerna. Det här kan innebära att kun-

den har bra förutsättningar eftersom det fanns flera valmöjligheter, men det kan också betyda 

att valet blir svårt att fatta, eftersom det fanns flera alternativ. Det innebär att kunden har större 

möjligheter att välja en annan produkt om priset förändras eller anses vara för högt. City Gross 

och ICA Maxi hade flest substitutprodukter vilket gör att de täckte in fler prisnivåer på mark-

naden, vilket enligt Varley (2014) attraherar flera kunder. De täckte in flera prisnivåer därför 

hade flera kundgrupper förutsättningar att välja hållbara alternativ. I produktkategorin nötfärs 

kan priskänsligheten ha påverkats i samtliga butiker eftersom butikerna erbjöd upp till två ar-

tiklar och det var därmed få substitutprodukter som erbjöds. Samtliga butiker förutom Coop, 

ICA Supermarket Falan och Lidl erbjöd flera hållbara alternativ i sortimentet i kategorin kaffe. 

Det här bidrar enligt Hernant och Boström (2010) till att priskänsligheten blir påverkad ef-

tersom det blir enklare för kunden att avvika från vanemönster när fler substitutprodukter som 

erbjuds. Coop och ICA Supermarket Falan erbjöd få substitutprodukter, därmed kan priskäns-

ligheten blivit påverkad eftersom kunden inte har flera alternativ att välja mellan. Lidl erbjöd 

inte några hållbara substitutprodukter i kategorin kaffe därför var priskänsligheten obefintlig då 

kunden inte kunde välja någon annan produkt. För de kunder som inte ser pris och varumärke 

som en viktig faktor är inte Lidl:s brist på substitutprodukter något negativt.  

 

Butiker med stor prisdifferens erbjuder sämre förutsättningar eftersom det blir svårt för kunden 

att se värdet i hållbara alternativ om butiken inte kommunicerar på ett sätt att kunden förstår 

mervärdet i hållbara produkter. Har butiker stor prisdifferens kan det, enligt Belz och Peattie 

(2012), innebära att butiken har satt höga priser för hållbara produkter då det ger högre vinst-

marginal. Butiker som har liten prisdifferens erbjuder bättre förutsättningar för kunden att göra 

hållbara val. Med lägre prisdifferens kan kunden, utan att butiken behöver kommunicera vad 

                                                           
9 Substitutprodukter syftar hädanefter till olika varianter av produkter inom de undersökta produktkategorierna. 
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det betyder att välja hållbara alternativ, finna det hållbara alternativet mer attraktivt. Det kan 

dock behövas andra insatser än att prisdifferensen är låg för att kunden ska välja en hållbar 

produkt. Differensen i pris mellan hållbara och konventionella produkter i samtliga produktka-

tegorier var hos Coop, ICA Supermarket Britsarvet och ICA Supermarket Falan, Lidl samt båda 

Willy:s butiker högre än medelvärdet. Förutsättningarna i de här butikerna för att göra hållbara 

val kan påverkas negativt. Det kan vara svårt att se förtjänsten i att välja en hållbar produkt när 

det konventionella alternativet är markant lägre i pris. Lidl och Willy:s butiker erbjöd ett varu-

märke inom produktkategorin nötfärs som var avsevärt lägre i pris än resterande varumärken. 

Det resulterar i att differensen är hög hos de här butikerna och det kan vara svårt för kunden att 

se fördelarna med att välja hållbart. Lidl och Willy:s butiker var de butiker i undersökningen 

som erbjöd importerad nötfärs i sortimentet. Här fanns ett samband mellan att nötfärsen var 

importerad och det låga priset som de här produkterna hade. Hemköp City, Hemköp Hosjö samt 

ICA Maxi erbjöd priser som låg under medelvärdet sett till differensen. Det här kan innebära 

att kunden som står i valet att välja ett hållbart och konventionellt alternativ har närmare till 

hands att välja hållbart då prisdifferensen är låg mellan produkterna. 

 

5.9 Samtliga produktkategorier 

Det sammanlagda medelpriset för samtliga produktkategorier skiljer mellan butikerna. Skillna-

den mellan den butik som erbjöd det högsta medelpriset (Coop) för hållbara artiklar och den 

butik som erbjöd det lägsta medelpriset (Lidl) var 58,45 kronor. Skillnad mellan antal hållbara 

artiklar som erbjöds i butikerna var 23 stycken mellan den butik som erbjöd flest antal (ICA 

Maxi) och den som erbjöd minst antal (Lidl). Skillnader i pris och sortiment har inverkan på 

hur kunden väljer produkter och butik eftersom det är faktorer som enligt Hampl och Loock 

(2013), Engel (1990), Holmberg et. al (2007) och Chatzidakis et.al. (2007) har en betydande 

roll. Den butik som gav bäst förutsättningar för kunden att göra hållbara val sett till sortiment 

och pris var Hemköp City. De erbjöd det näst största sortimentet på marknaden och det sam-

mantagna priset var det näst lägsta. De är en av de butiker som erbjöd störst andel (32 procent) 

hållbart sortiment i relation till det totala sortimentet. Den butik som erbjöd det största sorti-

mentet var ICA Maxi. De erbjöd däremot ett mediokert pris i förhållande till övriga marknaden, 

vid rangordning av butikerna efter pris hamnade ICA Maxi ungefär i mitten. Sett till hur stor 

del av det undersökta sortimentet som var hållbart i relation till det totala sortimentet låg ICA 

Maxi lägst (22 procent) av alla de undersökta produkterna. Broniarzcyk et. al. (1998) beskriver 

att sortimentet är av vikt när kunden väljer butik. Genom att erbjuda ett djupt sortiment kan det 
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här vara ett sätt för Hemköp City och ICA Maxi att locka kunder till butiken. Det kan bli pro-

blematiskt för ICA Maxi eftersom de erbjöd ett stort konventionellt sortiment och erbjöd fler 

substitutprodukter som inte var hållbara. Det här kan leda till att kunden väljer ett konventionellt 

alternativ istället för ett hållbart. Butiken med det lägsta priset på alla produktkategorier sam-

mantaget var Lidl. Däremot erbjöd de det minsta sortimentet på marknaden med endast fyra 

artiklar. I relation till det totala undersökta sortimentet är deras hållbara andel (26 procent) inte 

minst på marknaden. Holmberg et. al (2007) och Chatzidakis et. al. (2007) beskriver att priset 

är en avgörande faktor vid val av produkt. Lidl hade lägst pris på marknaden därför kan förut-

sättningarna samt det sortiment Lidl erbjöd vara tillräckligt eftersom de erbjöd hållbara alter-

nativ i samtliga produktkategorier. 

  

Coop var butiken med det högsta priset på marknaden och erbjöd ett litet sortiment med endast 

12 artiklar och en liten andel (23 procent) hållbart sortiment i relation till det totala undersökta 

sortimentet. Däremot erbjöd Coop flest antal varumärken på marknaden inom kategorin kaffe 

och gav därför bra förutsättningar för kunden att göra hållbara val. Ingenbleek (2015) förklarar 

att butiker kan lockas till att utöka sortimentet av hållbara alternativ eftersom butiken kan sätta 

högre priser och det kan generera högre vinst. Det här kan vara en anledning till varför Coop 

erbjöd ett brett sortiment av kaffe till ett högt pris på marknaden. Enligt Broniarzcyk et. al. 

(1998) har bredden på sortimentet betydelse vid kundens val av butik då sannolikheten är större 

vid ett brett sortiment att kundens favoritvarumärke finns tillgängligt. Därför kan Coop:s sorti-

ment vara tillfredsställande för kunden trots att djupet i sortimentet saknas. 
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6. Slutsats 

I det här kapitlet besvaras syftet med studien utifrån empiri och analys. 

 

Syftet med studien var att redogöra för kundens förutsättningar att göra hållbara val i livsme-

delsbutiker. Genom den undersökning som genomförts har vi sett vilka möjligheter Faluns in-

vånare har att agera hållbart när det gäller livsmedel och i synnerhet mjölk, nötfärs och kaffe. 

Resultatet av undersökningen visar att förutsättningar finns i samtliga butiker i Falun att agera 

hållbart. Undersökningen kan inte generaliseras för alla livsmedel utan endast till de produkt-

kategorier som undersökts i den här studien. 

  

Det har framkommit i undersökningen att förutsättningarna varierar mellan butiker när det kom-

mer till hur de kommunicerar hållbara produkter, vilket sortiment som erbjuds samt produkter-

nas pris. Överlag visar resultatet på att kommunikation kring hållbara produkter i butikerna är 

otydlig och bristfällig vilket resulterar i att kunden eventuellt inte förstår mervärdet i att handla 

hållbart. Resultatet för studien visar att butikernas hållbara sortiment är litet i förhållande till 

det konventionella sortimentet men det ändå är tillräckligt stort för att kunden ska kunna göra 

hållbara val. Resultatet visar att priset för hållbara produkter är högre än priset på konvention-

ella produkter på marknaden. Prisskillnaden mellan hållbara och konventionella produkter är 

18 procent, beräknat på de produktkategorier som undersökts. För att exemplifiera: En familj 

som har en matkostnad på 5 000 kronor per månad behöver höja sin budget med 900 kronor för 

att kunna handla hållbara produkter. Det är visserligen en ökning i matkostnader, men om kun-

den värderar att handla hållbart kan nyttan överstiga en sådan ökad kostnad. För att försälj-

ningen av hållbara produkter ska öka, vore det idealiskt om priserna sänks till samma nivå som 

de konventionella produkterna. Förutsättningar för att göra hållbara val finns på marknaden, 

det handlar om en prioritering av hushållets pengar. 

  

Resultatet visar att det finns förutsättningar i livsmedelsbutiker att agera hållbart men det krävs 

också att kunden gör aktiva val och väljer hållbara produkter i butiken för att bidra till ett mer 

hållbart samhälle. För att kunden ska kunna göra aktiva val behövs information kring varför de 

ska agera hållbart. Här har livsmedelsbutikerna en betydande roll att via kommunikationsinsat-

ser få kunden att förstå mervärdet i hållbar livsmedelskonsumtion. Falu kommun måste också 

agera och ta ett större ansvar i att upplysa invånarna om hållbar livsmedelskonsumtion. Om 
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målet är att en förändring ska ske mot ett mer hållbart samhälle måste ansvaret ske kollektivt 

samt på en övergripande samhällelig nivå. 

  

Eftersom jordens resurser inte räcker till på det sätt vi lever och konsumerar i dag, är ett viktigt 

ämne att kommunicera värdet i att välja hållbara produkter i så stor utsträckning som möjligt. 

Det här är ett hållbarhetsarbete som måste ske kollektivt. Den slutsats vi kommit fram till genom 

vår undersökning är att det finns möjligheter för kunden att göra hållbara val i livsmedelsbutiker 

i varierande grad.  
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7. Reflektion 
Här reflekterar vi över de funderingar som uppkommit under studiens gång. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Det är inte en ensam aktör som bär ansvaret för en hållbar konsumtion, ansvaret är delat. Gäl-

lande hållbar livsmedelskonsumtion i butik är ansvaret delat mellan kunden och livsmedelsbu-

tikerna. Efter att resultatet i studien framkommit har ett glapp identifierats. Glappet är att håll-

bara produkter kommuniceras otydligt vilket kan göra att kunder inte köper dem eftersom pro-

dukterna inte uppmärksammas. Livsmedelsbutikernas insatser för hållbar livsmedelskonsumt-

ion bör förbättras genom en rad åtgärder inom kommunikation, sortiment och pris. 

 

Kommunikationsinsatser som görs på produktnivå behöver lyftas till en nivå där kunden förstår 

mervärdet i att handla hållbart, vilken effekt det har på miljön samt hur det påverkar framtida 

generationer. Kommunikationen är idag bristfällig vilket gör det svårt för kunden att agera håll-

bart. Många av de undersökta livsmedelskedjorna beskriver ett stort hållbarhetsarbete på en 

högre nivå på deras webbsidor men arbetet med hållbarhet i butikerna går inte alltid hand i hand 

med kedjornas profilering. Frostling-Henningson et.al. (2010) beskriver att kunden efterfrågar 

tydligare exponering, information kring hållbara produkter samt produkternas näringsvinster 

och påverkan på miljö. Skulle butikerna möta efterfrågan skulle det resultera i att fler agerar 

hållbart därmed kan ett mer hållbart samhälle uppnås. 

 

Livsmedelsbutikerna är de som har makt att bestämma vilket sortiment som erbjuds i butik. 

Därför borde butikerna erbjuda ett större sortiment av hållbara produkter för att förbättra kun-

dens förutsättningar för att agera hållbart. Det betyder inte att de behöver utöka det totala sor-

timentet i butik, de kan istället fasa ut konventionella produkter och ersätta dem med hållbara 

produkter. Av större vikt vore att livsmedelsbutikerna lyfter fram och kommunicerar växtbase-

rade produkter istället för animaliska produkter. Växtbaserade produkter är ett bättre alternativ 

i många hänseenden för ett hållbarare samhälle. Om butikerna gör insatser för att kunden ska 

förstå värdet i att byta ut animaliska produkter mot växtbaserade kommer det ge en mindre 

negativ påverkan på miljön och framtida generationers möjlighet till att nyttja jordens resurser. 

 

För att uppnå hållbar livsmedelskonsumtion behöver intresset och engagemanget från kunder 

öka. Om tillräckligt många kunder efterfrågar hållbara produkter och växtbaserade produkter i 
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butik sätter det press på butiken att öka sortimenten vilket i förlängningen gynnar ett hållbart 

samhälle. För att livsmedelskedjorna ska förstå mervärdet i att fasa ut konventionella produkter 

till förmån för hållbara och växtbaserade krävs att förståelsen för miljöpåverkan diskuteras på 

högre samhälleliga nivåer.  

 

Vem betalar för miljöförstöringen? I kapitel 6 drar vi en slutsats om att det vore idealt att sänka 

priset på hållbara produkter för att förbättra kundens förutsättningar. Problemet kanske inte 

ligger i att hållbara produkter är för dyra, snarare att konventionella produkter är för billiga sett 

till hur de påverkar miljön negativt vid produktion. Om priserna höjs på konventionella pro-

dukter skulle differensen mellan hållbara och konventionella produkter minska vilket kan re-

sultera i att fler väljer hållbara alternativ som i förlängningen genererar en mer hållbar livsme-

delskonsumtion.  

 

7.1 Förslag till vidare studier 

Syftet med studien var att redogöra för kundens förutsättningar i de livsmedelsbutiker som un-

dersökts. Ett förslag till vidare studier är att undersöka flera produktkategorier för att ge ett 

mer generaliserbart resultat kring hur kunden förutsättningar ser ut. I den här studien under-

söktes tre produktkategorier vilket ger läsaren en begränsad förståelse för hur det ser ut i buti-

kerna. Genom att undersöka flera produktkategorier kan resultatet generaliseras till hela buti-

ken. Eftersom växtbaserade produkter har en mindre negativ påverkan på miljön än anima-

liska produkter vore det intressant att undersöka hur kundens förutsättningar ser ut att välja 

växtbaserade produkter i livsmedelsbutiker. Ett komplement till studien skulle vara att an-

vända sig av en annan metod, där kundens attityd framkommer, för att öka kunskapen om 

kundens förutsättningar för hållbara val. 
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Bilagor 
Hållbara alternativ utmärks i tabellerna genom att texten är grön och märkt med en * 

 

Bilaga 1. Mjölk 
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Produktnamn:                       

Arla 0,5 % 1L                   8,25   

Arla 0,5 % 1,5L 9,53       9 9,27       8,13   

Arla 1,5 % 1L         9,2             

Arla 1,5 % Lång h. 1L 17,95   18,95   15,9   17,1         

Arla 1,5 % 1,5L 9,73       9 9,93   10,6       

Arla 3 % 1L         9,5 10,9           

Arla 3 % 1,5L 9,97       9,67     10,6       

Medelpris/liter: 11,79   18,95   10,37 10,03 17,1 10,6   8,19   

Arla 0,5 % 1L* 11,95       11,5 14,5 13,1 13,9     11,5 

Arla 1,5 % 1L* 11,5     13,95 11,5 12,5 13,1 13,9       

Arla 1,5 % 1,5L* 11       11     12,6       

Arla 3 % 1L* 11,95     14,5   12,9 12,9 13,9       

Arla 3 % 1,5L*                       

Arla Latteart 2,8%* 16,5   18,95   15,9 17,5 17,9 17,9       

Medelpris/liter: 12,58   18,95 14,13 12,47 14,35 14,25 14,44     11,5 

Coop 0,5 % 1L   9,85                   

Coop 1,5 % 1L   9,95                   

Coop 1,5 % 1,5L   9,5                   

Coop 3 % 1L   10,75                   

Coop 3 % 1,5L   10,33                   

Medelpris/liter:   10,07                   

Favorit 1,5 % 1,5L 9                     

Favorit 3 % 1L 9,3                     

Favorit 3 % 1,5L 9                     

Medelpris/liter: 9,1                     

Favorit 1,5 % 1L* 10,5                     
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Medelpris/liter: 10,5                     

Garant 0,5 % 1L     9,95             7,9 7,9 

Garant 1,5 % 1L     9,95             8,1 8,1 

Garant 1,5 % lång h. 1L     9,5             8,75 8,9 

Garant 1,5 % 1,5L     9,29 9,29             8,99 

Garant 3 % 1L                   8,5 8,5 

Garant 3 % 1,5L     9,29 9,29             8,99 

Medelpris/liter:     9,59 9,29           8,31 8,56 

Garant 0,5 % 1L*     12,95 12,95           9,9 9,9 

Garant 1,5 % 1L *     12,95 12,95           10,4 10,4 

Garant 1,5 % 1,5L*     13,29 12,95           9,66 9,66 

Garant 3 % 1L *     13,5 13,5           10,9 10,9 

Garant 3 % 1,5L *     14,62             10,59 10,59 

Medelpris/liter:     13,46 13,08           10,29 10,29 

Grådö 0,5 % 1L     10,95 9,95   10,5         8,25 

Grådö 0,5 % 1,5L     9,96               8,13 

Grådö 1,5 % 1L     10,95 10,95   10,9       8,5 8,5 

Grådö 1,5 % 1,5L     9,96 9,96           8,46 8,46 

Grådö 3 % 1L     11,95 11,95           9,5 9,5 

Grådö 3 % 1,5L     9,96 9,96   10,6       9,26 9,26 

Medelpris/liter:     10,62 10,7   10,66       8,93 8,68 

Grådö 1,5 % 1L*     13,95     12,9       10,5 10,5 

Grådö 3 % 1L *     14,5             11,2 11,2 

Medelpris/liter:     14,22     12,9       10,85 10,85 

Gefleortens 0,5 % 1L 11,2       10,9 11,5 9,9         

Gefleortens 0,5 % 1,5L 11           9,8         

Gefleortens 1,5 % 1L 11,7       11,5 11,9 11,4 12,9       

Gefleortens 1,5 % 1,5L 11,53       11 11,27 10,07 11,93       

Gefleortens 3 % 1L 12,2       11,9 11,9 11,4 12,9       

Gefleortens 3 % 1,5L 11,6       11,27 11,67 10,67         

Medelpris/liter: 11,53       11,31 11,64 10,54 12,57       

Gefleortens 0,5 % 1L* 13,95             14,9       

Gefleortens 1,5 % 1L* 14,2           13,3 14,9       

Gefleortens 1,5 % 1,5L*         13 13,27 12,5         

Gefleortens 3 % 1L* 13,6       14,1   13,6         

Medelpris/liter: 13,91       13,55 13,27 13,13 14,9       

ICA 1,5% 1,5L         8,33 8,93   9,27       

ICA 3% 1,5L         8,33 8,93   9,27       

Medelpris/liter:         8,33 8,93   9,27       

I love eco 0,5 % 1L*         10,5             

I love eco 1,5 % 1L*         10,5             

I love eco 3 % 1 L*         10,9             

Medelpris/liter:         10,63             
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Åsens Lantmjölk 1,5% 2L         11,75             

Åsens Lantmjölk 2,9% 2L         11,75             

Medelpris/liter:         11,75             

Ängens 0,5 % 1L                 7,8     

Ängens 1,5 % 1L                 8     

Ängens 1,5 % 1,5L                 7,83     

Ängens 3 % 1L                 8,4     

Ängens 3 % 1,5L                 8,23     

Medelpris/liter:                 8,05     

Ängens 1,5 % 1L*                 10,3     

Ängens 3 % 1L*                 10,8     

Medelpris/liter:                 10,55     

Änglamark 0,5 % 1L*   12,35                   

Änglamark 1,5 % 1L*   12,75                   

Änglamark 3 % 1L*   12,95                   

Medelpris/liter:   12,68                   

                        

                        

Varumärken: 3 2 3 3 5 4 2 3 1 3 3 

Hållbara varumärken: 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 

Antal artiklar Kon: 13 5 12 7 15 13 7 7 5 10 12 

Antal artiklar Håll: 9 3 8 6 9 6 7 7 2 7 8 

Tot. artiklar Kon. + Håll.: 22 8 20 13 24 19 14 14 7 17 20 

Håll av tot. sortiment: 41% 38% 40% 46% 38% 33% 50% 50% 29% 41% 40% 

                        

Totalt medelpris/liter 

Kon.: 

11,05 10,07 10,88 10,19 10,6 10,36 11,47 11,06 8,05 8,53 8,62 

Totalt medelpris/liter 

Håll.: 

12,79 12,68 14,33 13,57 12,1 13,92 13,77 14,57 10,55 10,45 10,58 

                        

Differens medelpris/liter: 1,74 2,61 3,45 3,38 1,5 3,56 2,3 3,51 2,5 1,92 1,96 
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Produktnamn:                       

Citygross liten 99,95                     

Citygross Storpack 89,9                     

Medelpris/kg: 94,92                     

Coop 500g   99                   

Coop rullpack 500g   99,9                   

Coop 1000g   94                   

Medelpris/kg:   97,63                   

Garant 300g                     99,66 

Garant 500g     89,9             109,8 91,8 

Garant 1000g       89           89,9 86,9 

Garant 1600g     79,95             84,9   

Garant 2200g                   82,5 83,9 

Medelpris/kg:     84,92 89           91,77 90,56 

Garant 500g*     99,9 99,9           113,8 115,8 

Medelpris/kg:     99,9 99,9           113,8 115,8 

Guldgrytan 500g                 69,8     

Guldgrytan 500g                 79,8     

Guldgrytan 1000g                 58,9     

Guldgrytan 1000g                 64,9     

Medelpris/kg:                 68,35     

Hälsingestinstan 500g     119,9                 

Medelpris/kg:     119,9                 

ICA 500g         115,8   109,8 99,9       

ICA 800g         84,9   92,8 92,9       

ICA 1600g         82,9     89,9       

Medelpris/kg:         94,53   101,3 94,23       

I love eco 500g*         115,8 125,8 135,8         

I love eco 800g*         112,4              

Medelpris/kg:         114 125,8 135,8         

Irländsk nötfärs 1000g                   61,5 62,9 
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Irländsk nötfärs 2200 g                     61,5 

Medelpris/kg:                     62,2 

Lönnemossa 400g*       99               

Medelpris/kg:       99               

Siljans Chark 400g   119     107   109,9 112,9       

Siljans Chark 700g     89,95   98,9 99,9           

Medelpris/kg:   119 89,95   102,9 99,9 109,9 112,9       

Svea lantkött 500g                 89,9     

Svea lantkött 1000g                 82,9     

Medelpris/kg:                 86,4     

Svea lantkött 500g*                 111,8     

Medelpris/kg:                 111,8     

Änglamark 500g*   135,9                   

Medelpris/kg:   135,9                   

                        

Varumärken: 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

Hållbara varumärken: 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 

Antal artiklar Kon.: 2 4 4 1 5 1 3 4 6 5 6 

Antal artiklar Håll.: 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 

Tot. artiklar Kon. + Håll.: 2 5 5 3 7 2 4 4 7 6 7 

Håll. av tot. Sortiment: 0% 20% 20% 67% 28% 50% 25% 0% 14% 17% 14% 

                        

Totalt medelpris/kg Kon: 94,9 104,8 96,4 89 98,1 99,9 104,7 100,5 75,1 86,7 79,9 

Totalt medelpris/kg Håll:   135,9 99,9 99,45 114,1 125,8 135,8   111,8 113,8 115,8 

Differens medelpris/kg:   31,2 3,55 10,5 16 25,9 31,06   36,7 27,1 35,9 
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Bilaga 3. Kaffe 
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Produktnamn:                       

Arvid Nordqvist                       

Wanyama 69,9     75,9 71 77,8 79,8 83,8       

Nordqvist Svea 69,9 83 75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,8   70,8 75,8 

Kok 69,9   75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,8     73,8 

Franskrost 69,9 83 75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,8 72,8 70,8 73,8 

Festivia 69,9   75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,8   70,8 75,8 

Gran Dia 69,9 83 75,9 75,9 71 77,8 79,8 83,8 72,8 70,8 73,8 

Mellan 69,9 83 75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,8 72,8 70,8 75,8 

Pressiado 69,9 83   75,9 71   79,8 85,8       

Medelpris/kg: 69,9 83 75,9 75,9 71 77,8 79,8 85,3 72,8 70,8 74,8 

Amigas* 96,67   108,77 111 97,56     108,67   97,55 97,55 

Reco* 96,67   108,77 110,99 97,56 104,22 106,44 115,33   97,55 99,77 

Eco* 96,67 105,56 108,77 110,99 97,56 104,22 106,44 110,89   97,55 99,77 

Blond*     108,77 108,78 97,56 103,33       97,55 97,55 

Solid * 96,67   108,77 110,99 97,56     108,67   97,56 97,56 

Medelpris/kg: 96,67 105,56 108,77 110,55 97,56 103,92 106,44 110,89   97,55 98,44 

Bellarum                       

Gold                 55,8     

Strong                 45,8     

Medelpris/kg:                 50,8     

Bontas                       

Bontas                   47 47 

Medelpris/kg:                   47 47 

Coop                       

Santos   71                   

Mellanrost   63,9                   

Mörkrost   63,9                   

Kokkaffe   63,9                   

Medelpris/kg:   65,67                   

Ekologisk*   77,67                   

Medelpris/kg:   77,67                   

Coop X-tra                       
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Kaffe   49,9                   

Medelpris/kg:   49,9                   

Egueale                       

Eko*   133,22                   

Medelpris/kg:   133,22                   

Eldorado                       

Bryggkaffe     53,9 53,9           47,8 49,8 

Medelpris/kg:     53,9 53,9           47,8 49,8 

Favorit                       

Elbryggkaffe 55,9                     

Mörkrost 55,9                     

Mellanrost 55,9                     

Medelpris/kg:                       

Mellanrost* 70                     

Medelpris/kg: 70                     

Garant                       

Brygg mellanrost     69,9 69,9           59,8 59,8 

Brygg mörkrost     69,9 69,9           59,8 59,8 

Kok     69,9 69,9           59,8 59,8 

Medelpris/kg:     69,9 69,9           59,8 59,8 

Presso*     86,55 86,56           75,33 76,66 

Brygg mellanrost*     73,9 73,9           63,8 63,8 

Brygg mörkrost*     73,9 73,9           63,8 65,8 

Extra mörk fairtrade*     86,55 86,56           79,77 81,1 

Mörkrost, fairtrade*     86,55 86,56           75,33 81,1 

Medelpris/kg:     81,49             71,6 73,62 

Gevalia                       

Mellanrost brygg 72,22 83,33 82,1 82,1 68,67 70,89 82 79,78   68,44 72,88 

Lättrost brygg 72,22 83,33     68,67 70,89   79,78       

Bistro 72,22 83,33 82,1 82,1 68,67 70,89 82 79,78   68,44 72,88 

Colombia 77,53 91,65 86,91 86,91 74,12 84,47   84,47   73,85 77,18 

Milea 77,53       74,12 84,47 86,82 86,82       

Intensivo 77,53         84,47 86,82 84,47       

Skånerost 77,53   101,02   74,12 84,47 86,82         

Arimatico 77,53                     

Ebony 77,53 91,65 86,91 86,94 74,12 84,47 86,82 84,47   73,85 77,15 

Koffeinfri 100   112,78 112,78 95,29 100,94   98,59   93,84   

Forte 77,53       74,12   86,82 84,47       

Kok 72,22 83,33 82,1 82,1 68,67 78,89 82 79,78   68,44 72,88 

Elbrygg 72,22 83,33 82,1 82,1 68,67 78,89 82 79,78   68,44 72,88 

Medelpris/kg: 77,21 85,7 89,5 87,86 73,56 81,24 84,67 83,83   73,61 74,3 

Ecologico mellanrost* 84,59 97,65 93,69 93,96 82,12 90,59 96,24 89,18   81,85 85,61 

Ecologico mörkrost* 84,59   93,69 93,96 82,12 90,59 96,24 89,18   81,85 86,55 

Medelpris/kg: 84,59 97,65 93,69   82,12 90,59 96,24 89,18   81,85 86,08 
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Gourme                       

Mörkrost 49                     

Brygg 49                     

Medelpris/kg: 49                     

ICA                       

Mörkrost         55 63 63,8 63,8       

Skånerost         55 63 63,8 63,8       

Presso         55 63 63,8 63,8       

Elbrygg         55 63 63,8 63,8       

Kokkaffe         55 63,8 63,8 63,8       

Mellanrost         55 63 63,8 63,8       

Medelpris/kg:         55 63,13 63,8 63,8       

ICA Basic                       

Bryggkaffe         47,8 47,8 49,8         

Medelpris/kg:         47,8 47,8 49,8         

I love eco                       

Mörkrost*         68,67 75,33   75,33       

Mellanrost*         68,67 75,33 82 75,33       

Latinamerika*         68,67     75,33       

Lätt mörkrost*         68,67     75,33       

Medelpris/kg:         68,67 75,33 82 75,33       

Idee                       

Kaffee         95,8   97,8         

Medelpris/kg:         95,8   97,8         

Lavazza                       

Intenso     93,9 93,9 83 91,8           

Classico     93,9 93,9 83 91,8 95,8 95,8       

Medelpris/kg:     93,9 93,9 83 91,8 95,8 95,8       

Lindvalls                       

Kok         66,44 70,88   75,33       

Mellanrost 64,33     73,22 66,44 70,88 75,33 75,33   64,22 69,99 

Mörkrost 64,33                     

Premium 83,33                     

Tricolore 64,33       66,44             

Medelpris/kg: 69,08     73,22 66,44 70,88 75,33 75,33   64,22 69,99 

Brygg* 102,11       101,11             

Medelpris/kg: 102,11       101,11             

Löfbergs                       

Kokkaffe 61,9 75,9 77,9 77,9 61,8 67,8 71,8 79,8 64,8 61,6 65,6 

Fika 68,78 84,33 86,56   68,67 75,33   88,67   68,44 72 

Kharisma 68,78 84,33 86,56 86,55 68,67 75,33 79,78 88,67 72 68,44 72,88 

Jubileum 68,78 84,33 86,56 86,55 68,67 75,33 79,78 88,67 72 68,44 72,88 

Mellanrost 61,9 75,9 77,9 77,9 61,8 67,8 71,8 79,8 63,9 61,6 65,6 

Mellanmörkrost 61,9 75,9 77,9 77,9 61,8 67,8 71,8 79,8   61,6 65,6 
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Prezzo mellanrost 61,9   77,9 77,9 61,8 67,8 71,8 79,8   61,6 65,6 

Prezzo Mörkrost       86,55 68,67 75,33       68,44   

Next generation 98,89   104,32 104,33 97,56 104,22 104,22 104,22   97,32 98,67 

Cresendo 68,78   86,55 86,55 68,67 75,33 79,78 88,67   68,44   

Medelpris/kg: 69,09 80,11 84,68 84,68 68,81 75,2 78,84 86,45 68,17 68,59 72,35 

Mellanrost* 68,78   86,55 86,55 68,67 75,33 79,78 88,67 72 68,44 72,88 

Mörkrost* 68,78   86,55 86,55 68,67 75,33   88,67   68,44 72,88 

Fair mellan* 98,89 115,44                   

Fair mörkrost* 98,89                     

Medelpris/kg: 83,83 115,44 86,55   68,67 75,33 79,78 88,67 72 68,44 72,88 

Sofiero                       

Triple Mountain 86,56   66             81,99   

Highland Mist 86,56                     

Vulcanic Blond 86,56   66             81,99   

Medelpris/kg: 86,56   66             81,99   

Zoegas                       

Presso 88,78 99,89   97,66 88,67 95,33 97,56 97,56   89,8 93,1 

Mezzo 82,11 92,22 93,21 93,21   86,44 90,89 88,67   79,55 84,21 

Forza 88,78 99,89 97,66 97,66 88,67 95,33 97,56 97,56     90,67 

Pasíon Colombia 88,78 99,89 97,66 97,66 88,67 95,33   97,56       

Stockholm 73,22     84,32   82   86,44       

Västkust 73,22   84,32 84,32 79,78 82   86,44   71,99 77,55 

Fikastund 73,22   84,32 84,32 79,78 82 82 86,44   71,99 77,55 

Intenzo 82,11 92,22 93,21 93,21 79,78 86,44 90,89 88,67 81,78 79,55 84,21 

Blue Java 82,11 92,22 93,21 93,21 79,78 86,44 90,89 88,67   79,55 83,1 

Dark Temptation 82,11     93,21 79,78 86,44   88,67   79,55 84,21 

Thanda 88,78     97,66 88,67 95,33   95,33       

Mollbergs blandning 88,78 99,89 97,66 97,66 88,67 95,33 97,56 97,56 90,67 88,44 93,1 

Skånerost 82,11 92,22 93,21 93,21 79,78 87,78 90,89 88,67 81,78 79,55 83,1 

Medelpris/kg: 82,62 96,05 92,71 92,87 83,82 88,93 92,28 91,4 84,74 79,99 85,08 

Hazienda* 117,67 117,67 119,88 119,88 108,67 113,11 117,56 117,56   108,43 113,1 

Estanzia* 117,67   119,88 119,88 108,67 113,11   117,56   108,43 113,1 

Medelpris/kg: 117,67 117,67 119,88 119,88 108,67 113,11 117,56 117,56   108,43 113,1 

Änglamark                       

Mellanrost*   93,22                   

Mörkrost*   93,22                   

Medelpris/kg:   93,22                   

                        

Varumärken: 8 8 8 8 10 9 10 9 4 9 8 

Hållbara varumärken: 6 7 5 5 5 5 6 6 1 5 5 

Antal artiklar Kon: 55 31 40 44 53 52 42 49 12 39 36 

Antal artiklar Håll: 14 8 17 16 16 11 7 14 1 16 16 

Tot. artiklar Kon+Håll: 68 39 56 60 68 62 49 62 13 54 51 

Håll. av tot. sortiment: 21% 21% 30% 27% 24% 18% 14% 23% 8% 30% 31% 
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Totalt medelpris/kg 

Kon: 

73,61 82,89 82,87 84,46 72,12 78,25 80,56 83,89 70,21 70,23 72,8 

Totalt medelpris/kg 

håll: 

92,76 104,22 91,26 97,56 86,4 92,77 97,81 95,4 72 85,2 87,79 

Skillnad medelpris/kg: 19,15 21,33 8,39 13,1 14,28 14,42 17,25 11,51 1,79 14,97 14,99 

 


