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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till att detta examensarbete har kunnat 

genomföras. Det har inte varit en helt problemfri process och det hade varit ännu tuffare utan 

det fantastiska stöd vi fått från nära och kära. Ett extra stort tack vill vi rikta till vår 

handledare Sara Otterskog som givit oss konstruktiv kritik, goda råd och vägledning samt 

peppat oss under hela arbetets gång. Vidare vill vi tacka alla opponenter som kommit med 

värdefulla synpunkter som bidragit till att arbetet förts framåt. Vi vill även tacka våra 

intervjupersoner för att de tog sig tid att delta och dela med sig av sina åsikter. Utan dem hade 

det här arbetet inte kunnat genomföras. Sist, men inte minst vill vi tacka varandra för stort 

tålamod, uppbackning och kämpaglöd.  

När den ena vacklat, har den andra stöttat.  

 

 

Tack! 

 

 

 

Borlänge, 22 maj 2018. 

 

Jenny Bergkvist & Elvira Eriksson 

  



 

Sammanfattning 
 

Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens 

mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, 

inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna 

innehållsmässigt är detsamma. Det är därför viktigt att företag skapar ett mervärde till 

konsumenten genom varumärket, för att konsumenten ska välja deras varumärke framför 

konkurrerande varumärken. Studien behandlar unga konsumenter som tillhör Generation Y, 

vilket är personer födda på 1980- eller 1990-talet och är individer som kännetecknas att vara 

en konsumerande generation som anser att varumärket är viktigt och har betydelse i deras 

köpprocess. Studien syftar därför till att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt 

varumärke när de köper livsmedel. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ metod 

tillämpats. Vi utgick från en teori om konsumentbaserat varumärkeskapital och dess fem 

dimensioner kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet, association/image och unikhet. Denna teori 

användes för att analysera den insamlade empirin för att få fram ett resultat. Empirin samlades 

in med hjälp av fokusgruppsintervjuer för att ta del av unga konsumenters åsikter för att få en 

förståelse om varumärket har betydelse vid köp av livsmedel. Slutsatsen är att varumärket har 

betydelse för unga konsumenter vid val av varumärke inom livsmedel. De väljer det 

varumärke som stämmer överens med deras preferenser där deras kunskap om varumärket, 

förpackningens utseende, priset och miljöaspekter är avgörande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: konsumentbaserat varumärkeskapital, varumärke, livsmedel, konsument  



 

Abstract 
 

The sales of grocery stores' private label brands have increased and there is competition 

between private label brands and national brands. For grocery, there are several different 

brands in different product categories to choose from where the products are contentually the 

same. It is therefore important that companies create a value to the consumer through the 

brand in order for the consumer to choose that brand in front of competing brands. The study 

deals with young consumers belonging to Generation Y, which are born in the 1980s or 

1990s, and are individuals who are characterized of being a consuming generation who 

considers that the brand is important and has a meaning in their buying process. The study 

therefore aims to explain why young consumers chooses a specific brand when buying 

grocery. In order to answer the purpose, a qualitative method has been applied. We assumed a 

theory of consumer-based brand equity and its five dimensions of awareness, loyalty, 

perceived quality, association/image and uniqueness. This theory was used to analyze the 

empirical data to get a result. The empirical data was collected using focus group interviews 

to get acquainted with young consumers different opinions to gain an understanding of the 

brand's significance in the purchase of food. The conclusion is that the brand is important to 

young consumers when selecting a food brand. They choose the brand that is in line with their 

preferences where knowledge of the brand, the design of the package, the price and 

sustainability are crucial. 
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1. INLEDNING 
 
Livsmedelsmarknaden i Sverige är under förändring eftersom butikernas egna märkesvaror 

(EMV) tar mer plats än tidigare i butikshyllorna (Konkurrensverket, 2016). EMV innebär att 

tillverkningen sker via underleverantörer (Nationalencyklopedin [NE], u.å a) där en grossist 

ansvarar för produktens kvalitet och innehåll (Konkurrensverket, 2016). Enligt Laaksonen och 

Reynolds (1994) har EMV genomgått en utveckling i fyra generationer. Produkterna har 

förändrats från första generationen, där EMV var lågprisprodukter av lägre kvalitet, till 

dagens fjärde generation där produkterna håller samma kvalitet eller bättre än leverantörernas 

märkesvaror (LMV) samt att priset är likvärdigt. (Laaksonen & Reynolds, 1994) LMV är 

produkter som tillverkas av en leverantör som sätter sitt eget varumärkesnamn på 

produkterna. Dessa produkter säljs sedan vidare till grossister och slutligen till 

slutkonsumenten. (Konkurrensverket, 2016)  

 

För att företag ska kunna skapa konkurrensfördelar är det konsumentbaserade 

varumärkeskapitalet betydelsefullt för varumärket. Varumärkeskapital handlar om hur ett 

företag ska arbeta för att skapa ett mervärde till en konsument genom varumärket. Till 

varumärkeskapital kopplas ofta fem dimensioner vilka är kännedom, lojalitet, upplevd 

kvalitet, association/image och unikhet. Eftersom det råder konkurrens mellan EMV och 

LMV har begreppet varumärkeskapital en betydande roll vid konsumentens val av varumärke. 

(Aaker, 1996; Keller, 1993; Anselmsson, Johansson & Persson, 2007) Om ett varumärke har 

ett starkt varumärkeskapital så kan det också leda till att konsumenterna har en positiv 

inställning till varumärket. Det kan i sin tur leda till att företaget får högre intäkter, lägre 

kostnader och en högre vinstmarginal. (Keller, 1993) Det har skett en utveckling av 

varumärkeskapital för livsmedelsprodukter som innebär att det inte bara är en dimension som 

påverkar konsumentens val utan samtliga har betydelse. Alla fem dimensioner har bidragit till 

en bättre förståelse för varför konsumenter är villiga att betala mer för en del 

livsmedelsvarumärken än andra. Det är därför viktigt att produkterna i livsmedelsbranschen 

lever upp till konsumentens förväntningar och att produkterna har de kvaliteter som utlovas. 

(Anselmsson et al., 2007) 

 
Konsumenter och speciellt unga konsumenter, är ett viktigt marknadssegment på grund av det 

betydelsefulla antalet individer samt deras nuvarande och potentiella köpkraft (Lazarevic, 

2012). I den här studien tillhör unga konsumenter Generation Y som enligt NE (u.å b) är 
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personer födda på 1980- eller 1990-talet. Generation Y kännetecknas att vara en 

konsumerande generation (NE, u.å b). De är individer som är nyfikna och har en positiv 

inställning till EMV samt anser att varumärket är viktigt och kan fungera som en 

statusindikator vilket har betydelse i deras köpprocess (Broman & Schiller, 2008). 

Generationen söker välmående via bekräftelse från omgivningen, det vill säga att den sociala 

påverkan från andra människor har betydelse. (Broman & Schiller, 2008) Enligt Karlsson och 

Wettéus (2016) är individerna även villiga att göra upprepade köp av varumärken och 

rekommenderar gärna varumärken till personer i sin närhet.  

 

1.1. PROBLEMDISKUSSION 
Forskning visar att specifika faktorer har betydelse för konsumentens val av varumärke. 

Glynn och Chen (2009) skriver att det som påverkar konsumenten att köpa EMV är främst 

variationen av kvalitet, prismedvetenhet och varumärkeslojalitet. Enligt Anselmsson, 

Vestman Bondesson och Johansson (2014) är konsumenter villiga att betala ett högre pris för 

EMV om produkterna är unika och har en stark social image. Utifrån det kan vi se att 

dimensionerna i ett varumärkeskapital är viktiga för ett varumärke.  
 

EMV medför enligt Konkurrensverket (2016) nya konkurrensförutsättningar och det blir 

därför allt viktigare med EMV för att butikerna ska kunna skapa en egen image och lojalitet. 

En butiks image påverkar konsumentens syn på EMV men Collins-Dodd och Lindley (2003) 

skriver också att EMV påverkar butikens image. Genom EMV skapar butikskedjor produkter 

som stämmer överens med deras övergripande butiksimage och som i sin tur kan leda till att 

konsumenter blir lojala (Collins-Dodd & Lindley, 2003). De Wulf, Odekerken-Schröder, 

Goedertier och Van Ossel (2005) påstår att EMV erbjuder lika eller ännu bättre kvalitet än 

LMV, men till ett lägre pris. Däremot för Bao, Bao och Sheng (2010) en diskussion om att 

konsumenterna inte köper EMV bara för att de är billiga. Bao et al. (2010) skriver att genom 

att ha bra kvalitet och lägre pris bidrar det till att ett värde skapas. Detta kan relateras till 

Lassar, Mittal och Sharma (1995) som påstår att ett mervärde skapas genom ett starkt 

varumärkeskapital.  

 

Enligt Olsson och Pettersson (2012) är dimensionen kännedom extra viktig att ta hänsyn till 

när det handlar om snabbrörliga konsumentvaror. Det är viktigt för att de finns på en marknad 

där det råder hög konkurrens och där det finns ett stort utbud inom samma produktkategori, 
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till exempel inom livsmedel. Anledningen till att det är viktigt är för att konsumenten ofta 

spenderar begränsad tid i köpprocessen inför att handla dessa produkter. Om det finns många 

substitut att välja på betyder det att konsumenten enkelt kan byta ut ett varumärke mot ett 

annat. (Olsson & Pettersson, 2012) Substitut i den här studien är produkter där innehållet är 

detsamma och innebär att konsumenten inte kan skilja produkterna åt genom exempelvis 

smak. Andra aspekter som förpackning och marknadsföring kan därför bli viktiga vid 

konsumentens val. Substitut kan vara produkter som till exempel mjöl, socker och salt. Det är 

i detta avseende viktigt att skapa en relation mellan konsumenten och varumärket för att vara 

konkurrenskraftig (Olsson & Pettersson, 2012). Enligt De och Singh (2017) skapas förståelse 

genom att undersöka hur konsumenterna tänker och vad de har för attityder till butiken och 

deras varumärken så att företaget kan skapa hållbara relationer till sina kunder. Hållbara 

relationer kan i sin tur leda till fördelar gentemot deras konkurrenter. 

 

Enligt Konkurrensverket (2016) ökar försäljningen av EMV inom livsmedel. Konsumenternas 

förtroende har visat sig vara starkt för EMV och framstår som minst lika bra som LMV. Desto 

mer EMV som erbjuds i en butik, desto mer lojal blir konsumenten till butiken. Det leder till 

att butikerna på ett enklare sätt kan implementera mer av EMV i butikerna. 

(Konkurrensverket, 2016) Men Pepe, Abratt och Dion (2011) påstår att ökningen av EMV i 

livsmedelsbutikerna har motsatt effekt på konsumenterna. Deras forskningsresultat visade att 

när EMV ökade så minskade antalet konsumenter. De här resultaten tyder på att LMV är 

viktiga för att locka konsumenterna till butikerna. Att endast fokusera på att öka försäljningen 

av EMV kan leda till att konsumenter väljer att gå till en annan butik. Anledningen är att det 

kan vara svårt att locka konsumenter om en butik till största del har EMV. LMV behöver 

finnas för att locka konsumenter till butiker och när de väl finns, kan EMV införas. (Pepe et 

al., 2011) Ward, Shimshack, Perloff och Harris (2002) skriver att införandet av EMV har skett 

på bekostnad av LMV, men att LMV fortfarande har en stor del av marknaden.  

  

Vi kan se att det råder skilda meningar om hur EMV och LMV har påverkat och fortsätter 

påverka konsumenternas val i livsmedelsbutiker. Det är tydligt att det skett en positiv 

utveckling av EMV eftersom det ökar för varje år inom dagligvaruhandeln. Däremot finns det 

forskning som inte är i enlighet med det här utifrån vad Pepe et al. (2011) och Ward et al. 

(2002) skriver. Att undersöka varför konsumenter väljer ett specifikt varumärke inom 

livsmedel kan bidra med ny kunskap om hur ett varumärke uppfattas av konsumenter genom 
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ett konsumentbaserat varumärkeskapital. Utifrån det kan företag sedan få förståelse för hur de 

kan skapa ett mervärde till sina kunder och uppnå fördelar gentemot deras konkurrenter.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
• Har varumärket betydelse för unga konsumenter vid köp av livsmedel?  

 

1.3 SYFTE 
Syftet med den här undersökningen är att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt 

varumärke när de köper livsmedel. 

 

Livsmedel och i synnerhet mjölk, är den produktkategori som vi har valt att undersöka i den 

här studien. Mjölk är en produkt som innehållsmässigt är detsamma och därför intressant att 

undersöka eftersom det då endast är varumärket och de yttre faktorerna som särskiljer 

produkterna. 
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2. TEORETISKT RAMVERK: 
VARUMÄRKEN 

 

Ett varumärke är ett kännetecken för ett företags produkter och har betydelse för företaget och 

dess marknadsföring. Genom varumärken kan konsumenten få en uppfattning av en produkts 

image. (NE, u.å c) Enligt Mossberg och Sundström (2011) har ett varumärke stor symbolisk 

betydelse och kan ses som ett verktyg för att skapa en image ur både ett företagsperspektiv 

och ett konsumentperspektiv. Enligt Keller (1993) är det genom konsumenten som företaget 

kan se vilka marknadsföringsstrategier som har varit användbara. Det kan vara avgörande för 

hur starkt och framgångsrikt ett varumärke är och blir. Studien har därför inriktat sig på 

konsumentens perspektiv och det är då intressant att utgå från det konsumentbaserade 

varumärkeskapitalet.  

 

2.1 KONSUMENTBASERAT VARUMÄRKESKAPITAL  
Varumärkeskapital handlar om hur ett företag utvecklar och stärker ett varumärke. Främst 

handlar det om att skapa ett mervärde för produkten genom varumärket. (Aaker, 1996) Enligt 

Keller (1993) definieras varumärkeskapital som konsumentens respons på marknadsföringen 

av ett varumärke. Varumärkeskapital innebär att konsumenten är bekant med varumärket sen 

tidigare och har känslor som är positiva, starka och unika och som de associerar till 

varumärket i minnet. För att ett varumärke ska kunna bli stort och framgångsrikt är det viktigt 

att företagen vet hur konsumenten uppfattar deras varumärke så att rätt 

marknadsföringsstrategi kan genomföras. (Keller, 1993) Det är viktigt för företag att 

identifiera hur konsumenterna tänker och vilka preferenser de bygger sina åsikter på. Varje 

enskild konsument bildar sig en egen uppfattning av ett varumärke som baseras på hur de 

uppfattar och tolkar det. Anselmsson et al. (2007) skriver att det konsumentbaserade 

varumärkeskapitalet i stor utsträckning beror på och kan mätas utifrån konsumentens villighet 

att betala ett visst pris för ett varumärke, det vill säga prispremium. Enligt Keller (1993) är 

fördelen med varumärkeskapital ur ett konsumentperspektiv att det skapar möjligheter för ett 

företag att anpassa sina marknadsföringsstrategier till deras varumärken beroende på 

produkternas värde. För att marknadsföringsstrategierna ska anses som lyckade, det vill säga 

att försäljningen ökar och varumärket växer, måste konsumenten förstå och ta till sig 

marknadsföringen som företaget vill förmedla. (Keller, 1993) 
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2.2 VARUMÄRKESDIMENSIONERNA 
För att skapa en förståelse för varumärkeskapital och dess olika delar följer en beskrivning om 

de fem dimensioner som strukturerar och motiverar ett varumärke. Det krävs att de valda 

dimensionerna är relevanta för varumärken inom livsmedel eftersom att det är de som studien 

behandlar. Därför har vi utgått från Anselmsson et al. (2005) modell som är anpassad för 

livsmedel. Dimensionerna är kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet, association/image och 

unikhet (Aaker, 1996; Anselmsson, Johansson & Persson, 2005) och bildar tillsammans ett 

varumärkeskapital. Forskare har ofta talat om kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet och 

association/image som de dimensioner ett varumärkeskapital grundar sig på. Anselmsson et 

al. (2005) identifierade ytterligare ett begrepp, unikhet, som de ansåg beskriver förhållandet 

och styrkan mellan övriga dimensioner. Figur 1 visar en modell där dimensionerna, som ingår 

i ett konsumentbaserat varumärkeskapital, visar de viktigaste faktorerna inom 

dagligvaruhandeln och specifikt för livsmedel. Modellen över dimensionerna ligger till grund 

för uppsatsen och används senare som ett verktyg för att analysera det insamlade materialet. 

Modellen används för att studera vad det är i varje enskild dimension som är viktigt i 

konsumentens val av varumärke och varför. De enskilda dimensionerna är i sin tur beroende 

av varandra för att skapa ett varumärkeskapital. Modellen ska hjälpa oss att förklara varför 

unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke när de köper livsmedel och hur varje enskild 

dimension påverkar konsumenten.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell över konsumentbaserat varumärkeskapital för livsmedel 

(Anselmsson et al., 2005, s.12) 
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2.2.1 Kännedom 
Enligt Aaker (2010) finns det sex faktorer av varumärkeskännedom som även framgår i 

modellen av Anselmsson et al. (2005) - hjälpt erinran, spontan erinran, top-of-mind, 

dominans, kunskap och åsikt. Aaker (2010) skriver att hjälpt erinran handlar om 

igenkännande, det vill säga om konsumenten har hört talas om ett varumärke, eller som Keller 

(1993) skriver, om konsumenten är bekant med varumärkets namn eller logotyp sedan 

tidigare. Det kan i den här studien till exempel vara hur väl unga konsumenter känner igen ett 

specifikt varumärkes förpackning. Konsumenter föredrar enligt Aaker (2010) ett varumärke 

som de har sett tidigare framför varumärken som är nya för dem. Det betyder att ett välkänt 

varumärke har en fördel när konsumenten väljer mellan flera varumärken. Hög igenkänning 

behöver inte vara typiskt för endast starka varumärken, utan det är även associerat till mindre 

starka varumärken. Spontan erinran är varumärken som en konsument kan nämna inom en 

specifik produktkategori, det vill säga deras ihågkommande av ett varumärke. (Aaker, 2010) 

Exempelvis kan det vara de varumärken som unga konsumenter kan nämna inom en 

produktkategori av livsmedel. Aaker (2010) skriver att om konsumenten kommer ihåg ett 

varumärke sedan tidigare kan det vara en avgörande faktor vid valet av varumärke. Det 

varumärke som konsumenten först tänker på kallas för top-of-mind. Det kan även relateras till 

dominans, som hör ihop med de varumärken som konsumenten kommer ihåg och kan nämna. 

(Aaker, 2010) Kännedom är en viktig del av varumärkeskapitalet som kan påverka en 

konsuments kunskap och åsikt om ett varumärke. I en del fall kan det vara en viktig faktor för 

vilket varumärke en konsument väljer att handla och möjligen skapa en lojalitet till. Kunskap 

handlar om vad konsumenten vet vad ett varumärke står för medan åsikt är konsumentens 

uppfattning av varumärket. (Aaker, 1996) 

 

Kännedomen speglar hur ett varumärke uppfattas av en konsument och består enligt Keller 

(1993) av en konsuments igenkänning och ihågkommande av ett varumärke. Igenkänning av 

ett varumärke kan till exempel handla om hur ett varumärkesnamn eller logotyp ser ut och 

skiljer sig från mängden. Det gör att varumärket etsar sig fast i en konsuments minne och som 

gör att konsumenten känner igen varumärket. Konsumentens ihågkommande av varumärket 

handlar istället om hur stor chansen är att en konsument kommer ihåg ett varumärke när 

konsumenten tänker på en viss produktkategori. Dimensionen används för att studera unga 

konsumenters kännedom av de varumärken som behandlas i den här studien, för att enligt 

Keller (1993) så spelar kännedomen en viktig roll för en konsuments beslutsfattande av tre 
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anledningar. För det första är det viktigt att veta vad en konsument tänker om en viss 

produktkategori. För det andra kan kännedomen påverka en konsuments beslut om ett 

varumärke, även fast det inte finns några andra associationer. Den sista anledningen är att 

kännedomen påverkar en konsuments beslutsfattande genom att forma och stärka ett 

varumärkes image. (Keller, 1993)  

  

Kännedom av ett varumärke kan mätas genom att, till exempel, fråga en konsument om 

igenkännande, minne eller varumärkeskännedom. Det kan vara frågor som handlar om 

konsumenten har hört talas om ett specifikt varumärke, vilka varumärken som konsumenten 

kan räkna upp inom en viss produktkategori eller vad konsumenten har för åsikter om ett 

specifikt varumärke. (Aaker, 2010)  

 

2.2.2 Lojalitet 
Lojalitet är enligt Selnes (1993) en av varumärkeskapitalets kärndimensioner. Lojalitet 

innebär att en konsument känner hängivenhet till ett varumärke eller en produkt. Det 

inkluderar hur stor sannolikheten är att en konsument kommer att göra fler köp i framtiden 

eller välja att handla från ett konkurrerande varumärke. Lojaliteten kan också bero på att 

konsumenten är nöjd med varumärket och därför väljer att fortsätta köpa varumärket. (Selnes, 

1993) En lojal konsument är villig att betala ett visst pris för ett varumärke istället för att gå 

till en konkurrent. Om ett varumärke har en lojal kundbas så skapar det ett hinder för andra 

varumärken att etablera sig. Det ger även varumärket tid att reagera på konkurrenters 

innovationer och prissättning. (Aaker, 1996) Om konsumenten hellre väljer ett varumärke 

framför ett annat så innebär det att konsumenten har lojalitet. Det innebär att konsumenten gör 

återköp eller rekommenderar varumärket till sin omgivning. För att skapa lojalitet behöver 

konsumenten förknippa varumärket med något positivt. (Mossberg & Sundström, 2011) Om 

en konsument väljer att rekommendera varumärket till andra (positiv word-of-mouth) leder 

det ofta till hög lojalitet (Selnes, 1993). En konsument kan dock bli illojal till ett varumärke 

om konsumentens behov förändras och om konkurrerande varumärken uppfyller dessa behov 

bättre (Oliver, 1999). En extremt illojal konsument kommer aldrig att köpa från varumärket 

igen, konsumenten kommer att ha negativa känslor och åsikter om företaget och därmed vara 

villig att köpa från andra varumärken (Gremler & Brown, 1996). Lojala konsumenter kan 

exempelvis vara personer som inte anser att priset har någon större betydelse, utan de köper 
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det varumärke de vill ha. Illojala konsumenter kan istället vara personer som är priskänsliga 

och som endast baserar sina inköp på det varumärke som har det lägsta priset. 

 

Enligt Gremler och Brown (1996) finns det tre faktorer av lojalitet som framgår i figur 1. Den 

första faktorn är beteendelojalitet och handlar om konsumentens beteende, det vill säga 

upprepade köp (Gremler & Brown, 1996), som exempelvis kan vara köp av ett specifikt 

varumärke inom livsmedel. Den andra faktorn är attitydmässig lojalitet och inkluderar 

konsumentens preferenser och intentioner (Gremler & Brown, 1996). Den attitydmässiga 

lojaliteten i den här studien kan till exempel innefatta unga konsumenters känslor inför ett 

specifikt varumärke. Sista faktorn är kognitiv lojalitet och innebär det varumärke som 

kommer upp först i konsumentens minne vid val av köp, det vill säga konsumentens 

förstahandsval (Gremler & Brown, 1996). Den kognitiva lojaliteten är ungefär detsamma som 

top-of-mind som också handlar om vad konsumenten tänker på först och som nämns i 

kännedom (Anselmsson et al., 2005). Enligt Anselmsson et al. (2005) är den kognitiva 

lojaliteten den faktorn som bör eftersträvas för att nå den unika positionen där endast ett 

varumärke blir en konsuments förstahandsval. 

  

Lojalitet av ett varumärke kan mätas genom att studera en konsuments upplevelse av ett 

varumärke. Det kan ställas frågor som handlar om att konsumenten väljer ett speciellt 

varumärke av en viss anledning eller om konsumenten skulle kunna betala ett högre pris för 

ett varumärke av en viss anledning. (Aaker, 2010) 

 

2.2.3 Upplevd kvalitet 
Anselmsson et al. (2005) menar att det finns flera faktorer som kan ha betydelse när det 

kommer till konsumentens upplevda kvalitet av ett varumärke inom livsmedel. Dessa faktorer 

framgår i modellen av Anselmsson et al. (2005) som är ingredienser, råvaror, funktion, 

hållbarhet, förpackning, utseende, konsistens, lukt och smak. Inom livsmedel är 

förpackningen viktigare än för produkter som säljs i kombination med personlig försäljning 

och som visas utan förpackning (Anselmsson et al., 2007). Den upplevda kvaliteten är en 

konsuments uppfattning av en produkts kvalitet, det vill säga konsumentens totala 

kvalitetsuppfattning av ett varumärke. En produkt där det finns flera olika varumärken att 

välja på kan uppfattas på liknande sätt av konsumenten och det blir då svårare att skilja på 

kvaliteten. Då kan andra aspekter spela roll, som till exempel etiskt, socialt och miljömässigt 
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ansvar. (Mossberg & Sundström, 2011) Upplevd kvalitet förknippas bland annat med 

priselasticitet och varumärkesanvändning. Kvalitet kan ha olika betydelse beroende på 

konsumentens preferenser. Att det är hög kvalitet kan till exempel betyda en sak för en 

konsument men något helt annat för en annan konsument. (Aaker, 1996) Eftersom det inom 

livsmedel finns många substitut inom produktkategorierna så kan det vara svårt att avgöra 

produktens kvalitet endast utifrån exempelvis smak. 

  

Keller (1993) skriver om upplevd kvalitet genom att använda andra begrepp som behandlar ett 

varumärkes egenskaper och förmåner. Begreppet egenskaper används för att beskriva vad 

som kännetecknar och karaktäriserar en produkt. Det handlar om vad en konsument har för 

uppfattningar om en produkt och vad ett köp skulle innebära för konsumenten. Förmåner är 

det personliga värde som en produkt kan ge en konsument genom dess egenskaper. Begreppet 

kan delas in i tre underkategorier, vilka är funktionella-, upplevelsemässiga- och symboliska 

förmåner. De funktionella förmånerna handlar om produktens inre och det kopplas ofta till 

produktens egenskaper, det vill säga att produkten fyller den funktion som den påstås göra. 

Det kan ses som de direkta fördelar som fås funktionellt vid konsumerandet av en produkt. 

(Keller, 1993) Det skulle i den här studien kunna handla om vad ett varumärke förmedlar 

genom förpackningen och vad konsumenten får ut av att välja just det varumärket. De 

upplevelsemässiga förmånerna innebär enligt Keller (1993) hur det känns för konsumenten att 

använda produkten vilket även det kopplas till produktens egenskaper. Denna förmån handlar 

om hur produkten framstår i en konsuments sinne (Keller, 1993). Ett livsmedels egenskaper 

kan till exempel innebära att släcka törst eller stilla hunger. De symboliska förmånerna 

handlar enligt Keller (1993) om sådant som rör de yttre faktorerna hos en produkt. Dessa 

förmåner handlar inte om produktens egenskaper utan om socialt accepterade, och är ett sätt 

för konsumenten att uttrycka sig genom en produkt (Keller, 1993). Den här förmånen kommer 

i den här studien att behandlas under dimensionen association/image som handlar om social 

acceptans. 

  

Upplevd kvalitet kan mätas genom att jämföra flera varumärken med varandra. När 

varumärkena jämförs kan indirekta skalor som hög kvalitet respektive låg kvalitet eller bättre 

varumärke respektive sämre varumärke användas. (Aaker, 2010) 
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2.2.4 Association/Image 
Det är viktigt att ett varumärke har en image som är unik och som fungerar över alla 

produktklasser för att kunna differentiera sig mot sina konkurrenter (Aaker, 1996). 

Varumärkesassociation är den koppling som sker i en konsuments minne och som sätts i 

relation till ett varumärke. Associationerna kan till exempel inkludera livsstilar, 

produktkategorier och ursprungsland. Dessa associationer kan, beroende på hur konsumenten 

fått dem och vem som har dem, innebära variation i styrka. Ihågkommandet av ett varumärke 

kan påverkas av en association som i sin tur kan påverka en konsument att till exempel köpa 

en vara, skilja varumärken åt och skapa positiva känslor. Ett väletablerat varumärke ger 

associationer och kan påverka en konsuments köpbeteende och hur nöjd konsumenten i 

slutändan blir med produkten. Att ha ett etablerat varumärke kan också fungera som en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenter då det kan hindra konsumenter att köpa 

konkurrenternas varumärken. (Aaker, 1991) Varumärkesimage är det som en konsument i 

minnet associerar till ett specifikt varumärke. Beroende på hur starkt och unikt ett varumärke 

är så påverkas konsumentens inställning till varumärket. Det finns många olika faktorer som 

påverkar en konsument och som skapar associationer till varumärken. (Keller, 1993) Utifrån 

modellen av Anselmsson et al. (2005) är faktorer som hälsa, ursprung, miljö/djuromsorg, 

organisation och det sociala viktiga för dimensionen association/image. Dessa faktorer skapar 

ett varumärkes personlighet och påverkar konsumentens känsla för varumärket. För att 

varumärket ska vara effektivt måste dess personlighet vara önskvärd och viktig för 

konsumenten och dennes självuttryck. När en konsument associerar till ett varumärke så bör 

konsumenten känna sig nöjd. Konsumentens känsla för ett varumärke kan däremot variera och 

ha olika betydelse beroende på situation. (Aaker, 2010) Mycket handlar om konsumentens 

egna preferenser och attityder. Ett varumärke ses som ett sätt för en konsument att uttrycka 

sig då varumärken kan handla om social acceptans. (Keller, 1993) Det kan till exempel handla 

om unga konsumenter anser sig få en viss image genom att köpa ett specifikt varumärke inom 

livsmedel. 

  

Varumärkets association/image kan mätas genom att studera varför konsumenten väljer att 

köpa ett specifikt varumärke framför andra, det vill säga varför varumärket anses ha ett bättre 

värde. Det handlar om att undersöka varför konsumenten tycker att ett varumärke skiljer sig 

från övriga varumärken genom att låta konsumenten jämföra flera varumärken inom samma 

produktkategori. (Aaker, 2010) 
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2.2.5 Unikhet  
Anselmsson et al. (2007) skriver om unikhet som en del av dimensionerna. Begreppet har inte 

i samma utsträckning som de andra begreppen använts som en del i ett varumärkeskapital. 

Men unikhet är den viktigaste dimensionen eftersom det beskriver interaktionen och styrkan 

inom de andra fyra dimensionerna. Begreppet borde därför vara med i jämförelsen mellan 

konkurrenter. Hur ett varumärke uppfattas är inte intressant, om det inte relateras till 

konkurrerande varumärken. Unikhet handlar om att erbjuda något som motiverar en 

konsument att betala mer för varumärket än för andra konkurrerande varumärken. Det i sin tur 

betyder att varumärket behöver erbjuda något som konkurrerande varumärken inte erbjuder. 

(Anselmsson et al., 2007) Eftersom livsmedel är en snabbrörlig produkt så kan konsumentens 

köpprocess vara begränsad och då kan faktorer som till exempel förpackning vara avgörande 

vid val av varumärke.  

  

Keller (1993) använder inte unikhet som ett begrepp såsom Anselmsson et al. (2007) gör, utan 

Keller låter det ingå under begreppet associationer. Unikhet enligt Keller (1993) handlar om 

hur ett varumärke ska kunna skilja sig från sina konkurrenter och skapa en plats i en 

konsuments medvetande. Det är unikheten som kopplar samman övriga dimensioner och som 

visar styrkan i dessa (Keller, 1993). Enligt Burmann, Jost-Benz och Riley (2009) strävar en 

konsument efter att köpa varumärken som för dem innebär unikhet för att skapa en image. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är det viktigt att skapa ett starkt varumärke eftersom det kännetecknar ett 

företags produkter. Varumärkeskapitalet fungerar då som ett verktyg för att utveckla och 

stärka ett varumärke genom att skapa ett mervärde för produkten. För att skapa mervärde kan 

då företagen använda sig av de fem dimensionerna kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet, 

association/image och unikhet. Kännedomen speglar hur ett varumärke uppfattas av en 

konsument, hur väl de känner igen varumärket och hur det etsar sig fast i en konsuments 

minne. Lojaliteten innebär hur hängiven en konsument är till ett specifikt varumärke, och 

visar då på om konsumenten kan tänka sig att handla från varumärken igen eller väljer att byta 

varumärke. Den upplevda kvaliteten innefattar en konsuments uppfattning av en produkts 

kvalitet, och är viktig att behandla då det speglar en konsumentens totala kvalitetsuppfattning 

av ett varumärke. För att ett varumärke ska kunna differentiera sig mot konkurrenterna är det 

viktigt att skapa en image som är unik i det avseendet för att konsumenten i minnet ska 
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associera till varumärket. Unikhet handlar om att erbjuda något som gör att en konsument är 

villig att betala mer för varumärket än för andra konkurrerande varumärken. Unikhet 

sammankopplar samtliga fem dimensioner och bildar ett varumärkeskapital.  
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3. ANGREPPSSÄTT OCH METOD 
 

Då syftet med studien är att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke 

när de köper livsmedel, så är deltagarnas värderingar och resonemang av betydelse för att 

skapa förståelse om det valda ämnet, som både Trost (2012) samt Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar är rätt för en kvalitativ metod. Enligt Trost (2012) används en kvalitativ metod 

för att motivera och få fram personliga åsikter av de personer som medverkar i studien. 

Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att syftet med en kvalitativ metod är att ta fasta på 

kvaliteter, betydelser och att förstå processer. Denna metod används också för att uttrycka 

sådant som inte kan uttryckas i siffror (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) kännetecknar en deduktiv ansats när studien utgår från en 

teori som ger en bestämd ram för undersökningen. Denna studie utgår från teorier om 

konsumentbaserat varumärkeskapital och dess fem dimensioner. Genom det empiriskt 

insamlade materialet och med hjälp av det teoretiska ramverket har vi fått fram ett resultat 

som vi sedan använt för att kunna dra en slutsats. En deduktiv ansats innebär att det ska gå att 

föra ett logiskt resonemang för att kunna dra en slutsats (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

3.1 STUDIEOBJEKT 
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2017), har produktkategorin mjölk1 de senaste åren haft 

en rejäl ökning inom EMV. År 2004 uppgick EMV-andelen av mjölk till 4 procent och den 

senaste statistiken visar att den ökat till 25 procent år 2016 (SCB, 2017). Mjölk är ett 

livsmedel som de flesta köper och konsumerar på ett eller annat sätt. Dessutom är mjölk svårt 

att produktutveckla och därför blir de yttre faktorerna viktiga för att kunna differentiera sig 

från konkurrenterna. (Konkurrensverket, 2016) De yttre faktorerna kan relateras till 

varumärkeskapitalets fem dimensioner. I den här studien har vi valt att endast behandla mjölk 

med laktos eftersom det finns i all mjölk naturligt, enligt Livsmedelsverket (2017). Vi har 

begränsat studien till mellanmjölk för att det är den mjölksort som produceras mest, enligt 

Lukkarinen och Lannhard Öberg (2012). Mjölk säljs i alla livsmedelsbutiker, men vi har valt 

att avgränsa studien till ICA, Coop och Axfood eftersom dessa var de tre största aktörerna på 

                                                
1 I den här studien innefattar mjölk ett livsmedel som kommer från nötkreatur, det vill säga komjölk.  
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den svenska livsmedelsmarknaden år 2016, enligt DLF, Delfi och HUI Research (2017). Det 

betyder att de tre aktörerna har flest marknadsandelar av alla livsmedelsbutiker i Sverige och 

att de även har den högsta försäljningen på marknaden. Butikerna vi besökte var belägna i 

Borlänge och dessa butiker var ICA Maxi Stormarknad, Coop Norra backa, Willy:s och 

Hemköp. Vid besök i butikerna kunde vi se att utbudet av mjölk i enlitersförpackningar var 

det vanligast förekommande, därför valde vi att endast behandla mjölk i enlitersförpackningar 

i den här studien. 

 

3.1.1 Utvalda varumärken 
De varumärken som fanns när vi besökte butikerna var de som användes i studien. 

Varumärkena var ICA, ICA I love eco, Coop, Änglamark, Garant, Garant eco, Grådö mejeri, 

Gefleortens och Arla (se figur 2). Varumärkena ICA, ICA I love eco, Gefleortens och Arla 

fanns till försäljning i ICAs butik. Varumärkena Coop, Änglamark, Grådö och Arla fanns till 

försäljning i Coops butik. Garant, Garant eco, Grådö mejeri och Arla fanns till försäljning i 

Axfoods butiker. Det var både butikernas ekologiska samt icke ekologiska EMV som 

behandlades i studien då de varumärken kan ses som separata varumärken. ICA, Coop och 

Axfoods EMV skiljer sig åt mellan ekologiskt och icke ekologiskt på grund av de olika 

logotyperna samt varumärkesnamnet. Mjölken från LMV går däremot under samma 

varumärkesnamn och logotyp oavsett om det är ekologiskt eller inte. Det enda som skiljer sig 

mellan ekologiskt och icke ekologiskt för LMV är förpackningens utseende där det framgår 

med text om mjölken är ekologisk eller inte. För att förtydliga så var det varumärket vi var 

intresserade av att undersöka och inte om mjölken var ekologisk eller inte och därför har 

dessa val gjorts.  

 
Figur 2: Vår egen illustration av utvalda varumärken 

EMV LMV 

  8,95:- 10,95:- 9,40:- 11,95:- 8,10:- 10,40:- 11,95:- 9,95:- 10,30:- 
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3.1.2 Information om de utvalda varumärkena 
ICA har sålt produkter under eget varumärkesnamn sedan år 1922, men det var inte förrän år 

2000 som de bytte namn och idag enbart heter ICA. I denna varuserie ingår även ICA I love 

eco som tillhör ICAs EMV och är deras ekologiska sortiment. (ICA, u.å.) Det som skiljer 

dessa varumärken åt är deras logotyper och varumärkesnamn. Varumärkena ICA och ICA I 

love ecos mjölk kommer från Arlas mejerier (Bratthall, 2012). 

  

Coop lanserade sitt eget varumärke Coop år 2004 (Coop, 2004). Coop har även det ekologiska 

varumärket Änglamark som lanserades år 1991 (Coop, u.å.). Coop och Änglamarks mjölk 

kommer från Grådö mejeri som ligger i Hedemora i Dalarna. Grådö mejeri är i sin tur en del 

av Falköpings mejeri. (Coop, 2016)   

  

Axfood som bland annat består av butikerna Hemköp och Willy:s, säljer EMV under namnet 

Garant och det ekologiska Garant eco. Det som skiljer varumärkena åt är logotypen. 

Varumärket Garant och Garant eco bildades år 2008. (Axfood, u.å) Därmed är Garant det 

varumärke som är det senaste bland de tre aktörernas EMV i denna studie. Mjölken som 

Garant säljer kommer från Grådö mejeri som startade år 1953 och som år 2014 blev en del av 

Falköpings mejeri (Garantskafferiet, u.å). 

  

Arlas mjölkproduktion går långt tillbaka i tiden, så tidigt som år 1887, det var dock inte förrän 

på 1940-talet som logotypen med den röda Arla kon började användas. Arla ko blev år 2000 

ett eget produktvarumärke istället för att representera hela Arlas sortiment. (Arla, 2017) 

  

Gefleortens mejeriförening är ett av Sveriges äldsta mejeriföretag och bildades år 1933 samt 

är etablerat i Gävle (Gefleortens, u.å.). Mjölken kommer från deras eget mejeri, de har dock 

ett samarbetsavtal med Arla som innebär att det är Arla som tagit över varumärket samt 

ägandet och driften av mejeriet (Bratthall, 2017). 

 
3.2 FOKUSGRUPPER  
Fokusgrupper valdes till denna studie då det, enligt Bryman (2011), är ett bra sätt att kunna ta 

del av deltagarnas olika uppfattningar och åsikter kring specifika frågeställningar eller teman. 

Genom att studera deltagarnas reflektioner kring det valda ämnet, som görs i en fokusgrupp 

enligt Wibeck (2010), fick vi en förståelse för varför unga konsumenter väljer ett specifikt 



 

 17 

varumärke. Vi ville se hur deltagarna i fokusgrupperna regerade på andra deltagares åsikter 

och hur diskussionen artade sig, som enligt Bryman (2011) är ett bra sätt för att skaffa sig en 

bild av hur deltagarna uppfattade frågeställningarna de möttes av. Vi studerade deltagarnas 

sätt att ifrågasätta och förklara för varandra varför de tänker på ett visst sätt som Wibeck 

(2010) kallar för en gruppeffekt, och som inte kan uppnås i en individuell intervju. Den 

empiriska data till studien samlades in med hjälp av fyra fokusgrupper. Krueger och Casey 

(2015) menar att tre till fyra fokusgrupper är ett bra antal eftersom det är meningen att hitta 

mönster och teman mellan de olika grupperna. Däremot bör fler fokusgrupper än fyra 

genomföras om det visar sig att det kommer ny information efter den tredje eller fjärde 

fokusgruppen (Krueger & Casey, 2015). Fokusgrupperna bestod av fyra deltagare i varje 

eftersom Bryman (2011) påstår att mindre grupper på 4–6 deltagare, är ett bättre sätt att ta del 

av deltagarnas personliga uppfattningar än i större grupper på fler än sex personer. Det var 

totalt 16 stycken som deltog och det var tillräckligt för att kunna genomföra en analys, 

eftersom att det inte uppkom ny information efter den fjärde och sista fokusgruppen. 

  

Den som leder intervjun kallas för moderator och är den som ansvarar för intervjun utan att 

bli för styrande. Målet för moderatorn är att få fram deltagarnas åsikter och uppfattningar 

genom att låta deltagarna diskutera fritt utan att diskussionen spårar ur och lämnar ämnet. 

(Bryman, 2011) Intervjun bestod av ett fåtal diskussionsfrågor som rörde studiens syfte. Det 

gjorde att gruppen kunde starta diskussioner om det ämne som studien behandlade. Syftet 

med studien var att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke när de 

köper livsmedel. Därför valde vi att under intervjuerna ställa upp alla mjölkförpackningar för 

att illustrera de olika varumärkena. Intervjuerna spelades in dels för att underlätta hanteringen 

av materialet, men också för att förbättra hanteringen av samtalet. Inspelning av intervjuerna 

har betydelse då det enligt Bryman (2011) är svårt att veta vem som säger vad men också hur 

de säger det, det vill säga vilket språkbruk som används. 

 

3.3 OPERATIONALISERING 
Under fokusgruppsintervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som 

diskuterades av deltagarna. Denna intervjuguide var till hjälp för att vi skulle kunna försäkra 

oss om att alla ämnesområden täcktes in för att kunna besvara syftet med studien. Moderatorn 

ställde även följdfrågor beroende på intervjutillfället och deltagarnas engagemang för att få en 

givande diskussion. I denna studie valdes strukturerade fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2010) 
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skriver att moderatorn i en strukturerad fokusgruppsintervju ska ha kontroll över vilka ämnen 

som diskuteras. Under alla fyra intervjuer ställde vi frågor utifrån de fem dimensionerna 

kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet, associationer/image och unikhet. Då frågorna baserade 

sig på dimensionerna hade vi kontroll över vilka frågor som behövde bli besvarade och kunde 

styra diskussionerna efter dessa frågor. Dessutom styrde moderatorn gruppdynamiken så att 

alla deltog lika mycket vilket Wibeck (2010) menar är typiskt för strukturerad 

fokusgruppsintervju. Att alla deltog med sina egna åsikter var för denna studie viktigt för att 

undersöka varför unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke. Fördelen med att ha en 

strukturerad fokusgruppsintervju var att moderatorn under intervjuerna kunde styra 

diskussionerna så att vi fick in det material som behövdes för att uppfylla syftet med studien. 

Däremot kan det finnas risk i en strukturerad fokusgruppsintervju att moderatorns 

förförståelse påverkar deltagarna då det är moderatorn som styr intervjun och ställer frågorna. 

(Wibeck, 2010) Vi hade därför förberett hur vi skulle ställa frågorna för att inte nämna 

påståenden eller liknande som kunde påverka deltagarnas svar. 

 

3.3.1 Diskussionsfrågorna till fokusgrupperna  
Intervjuguiden bestod av diskussionsfrågor som utgick från varumärkeskapitalets fem 

dimensioner. Vi började med att ställa frågor om kännedom, för att inleda diskussionen 

relaterat till de olika varumärken som var med i undersökningen samt för att skapa fokus på 

dessa varumärken. Frågorna handlade om deltagarna kände igen de olika 

mjölkförpackningarna och vad de hade för uppfattningar om dem. Dessa frågor ställdes för att 

skapa en bild av deltagarnas kännedom och uppfattningar om de olika varumärken vi 

presenterade. Aaker (2010) menar att kännedomen av ett specifikt varumärke kan mätas 

genom att ställa frågor som handlar om konsumentens igenkännande av ett varumärke samt 

vad de har för åsikter om varumärket. Vi studerade hur kännedom/uppfattning hade skapats, 

vad deltagarna tyckte om dessa varumärken och vad de baserade dessa åsikter på. Keller 

(1993) skriver att kännedomen om ett varumärke påverkas av vad en konsument beslutar sig 

för att tycka om det. Frågorna hjälpte oss att förstå hur väl deltagarna kände till varumärkena 

för att vi skulle kunna se vilket eller vilka varumärken som hade störst kännedom. 

  

Vidare ställde vi frågor om lojalitet, som handlade om vilken mjölkförpackning de helst hade 

valt och varför. Aaker (2010) menar att genom att ställa frågor som handlar om vilken 

anledning en konsument väljer ett specifikt varumärke och viljan att betala ett högre pris för 
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ett varumärke visar hur stark lojaliteten är. Dessa frågor skapade diskussion om vilka faktorer 

som gjorde att deltagarna valde ett varumärke framför ett annat. Mossberg och Sundström 

(2011) menar att lojalitet skapas genom att konsumenten känner sig positivt inställd till 

varumärket och gärna rekommenderar varumärket till personer i sin omgivning. Ur dessa 

frågor studerades vilka aspekter som gjorde att deltagarna kände lojalitet till ett varumärke. 

  

Aaker (1996) menar att kvalitet kan ha olika betydelse beroende på konsumentens 

preferenser. För att få en uppfattning om deltagarnas totala kvalitetsuppfattning av de 

varumärken som undersöktes i studien ställde vi frågor som handlade om deras förväntningar 

av mjölkförpackningarna och hur de uppfattade kvaliteten på dessa. Med hjälp av dessa frågor 

kunde vi besvara vad det var som gjorde att ett specifikt varumärke hade mer kvalitet än något 

annat då Aaker (2010) menar att upplevd kvalitet bör mätas genom att jämföra flera 

varumärken med varandra. Mjölkförpackningarna stod uppradade så att alla deltagare kunde 

studera och jämföra dessa med varandra där det blev naturligt att jämföra hög kvalitet 

respektive låg kvalitet eller bättre respektive sämre varumärke som Aaker (2010) anser är ett 

sätt att mäta lojaliteten. Dessutom menar både De Wulf et al. (2005) och Konkurrensverket 

(2016) att EMV har lika eller till och med bättre kvalitet än LMV och därför var dessa frågor 

intressanta för studiens syfte. Frågorna var viktiga för studien för att vi skulle få en förståelse 

för hur deltagarna uppfattade kvaliteten. 

  

Enligt Aaker (1996) så bör varumärken utstråla en image som är unik och som skiljer sig från 

konkurrenterna, eftersom att det enligt Keller (1993) påverkar konsumentens inställning till 

ett varumärke. Anselmsson et al. (2014) menar att konsumenten är villig att betala ett högre 

pris för EMV om produkten har en stark social image. Genom att ställa frågor om vad 

mjölkförpackningarna utstrålade och om denna utstrålning påverkade deltagarna när de gjorde 

sina inköp, fick vi svar på varför deltagarna valde att köpa ett specifikt varumärke framför 

andra, det vill säga varför varumärket anses ha ett bättre värde. Även under dessa frågor var 

uppradningen av mjölkförpackningarna viktigt för deltagarna då Aaker (2010) menar att 

association/image mäts genom att jämföra flera varumärken inom samma produktkategori. 

Utifrån det fick vi besvarat om varumärkena ansågs ha en viss image och om det påverkade 

deltagarnas image, som i sin tur ledde till deras slutgiltiga val av varumärke. 

 

Eftersom dimensionen unikhet kan relateras till de fyra andra dimensionerna så var det den 

som avgjorde vilket varumärke unga konsumenter valde att köpa. Anselmsson et al. (2007) 
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menar att ett varumärke inte är intressant om det inte relateras till konkurrerande varumärken, 

och därför valde vi att låta deltagarna göra en jämförelse mellan de olika varumärkena. Detta 

ledde till att vi fick veta vilket varumärke som ansågs vara bättre än övriga varumärken. 

Genom att ställa frågor om det fanns någon mjölksort som skiljde sig åt mer än den andra och 

i såna fall på vilket sätt så kunde vi besvara vad det var som avgjorde vilket varumärke unga 

konsumenter valde att köpa. Det visade också hur varumärket differentierade sig mot 

konkurrenterna. 

 
3.4 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

Ett bekvämlighetsurval har gjorts som Trost (2012) skriver, är när deltagare till intervju kan 

samlas in på vilken plats som helst. Deltagarna till studien samlades in genom att dela ett 

inlägg på våra Facebookkonton. Sociala medier är en effektiv metod för att samla in 

potentiella deltagare snabbt, då det finns en stor grupp människor som är lättillgängliga att nå 

ut till (Denscombe, 2016). Dessutom använde vi oss av snöbollsmetoden som Denscombe 

(2016) menar är när en deltagare hänvisar till andra potentiella deltagare och på så vis 

upptäcks fler deltagare. Denna urvalsmetod är användbar eftersom antalet deltagare växer i en 

snabb takt (Denscombe, 2016). I inlägget på Facebook framgick det vad undersökningen gick 

ut på och att vi ville ha kontakt med personer som var villiga att delta i intervju. Det framgick 

även information om kriterierna för att kunna delta i intervjun. Kriterierna var att personerna 

skulle vara födda på 1980- eller 1990-talet samt köpa och konsumera mellanmjölk med laktos 

från ICA, Coop eller Axfood. Inlägget publicerades offentligt, men den vidare kontakten 

mellan oss och de potentiella deltagarna var enskilt då vi uppmanade att kontakta oss privat 

för att hantera de potentiella deltagarna konfidentiellt. Att kontakten hanteras konfidentiellt 

menar Denscombe (2016) är viktigt för att inte de potentiella deltagarna ska känna sig osäkra 

på om de ska delta och vilja dela med sig av personliga åsikter. 

 

3.4.1 Beskrivning av fokusgrupperna 
Innan varje intervju fick deltagarna fylla i ett intervjuformulär (se bilaga 2) med information 

som kunde hjälpa oss senare i analysen att se mönster utifrån deras egenskaper och 

livssituation.  

 

3.4.1.1 Fokusgrupp 1 

1a) Kvinna, född 1996. Sambo/gift och har ett barn. Köper mjölk 2 gånger i månaden.  
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1b) Man, född 1991. Ensamstående utan barn. Köper mjölk 2 gånger i veckan. 

1c) Man, född 1987. Sambo/gift och har ett barn. Köper mjölk 2 gånger i månaden. 

1d) Man, född 1991. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk cirka 2 gånger i månaden. 

 
3.4.1.2 Fokusgrupp 2 

2a) Kvinna, född 1996. Sambo/gift och har två barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

2b) Kvinna, född 1994. Ensamstående utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

2c) Kvinna, född 1994. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

2d) Man, född 1997. Ensamstående utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

 

3.4.1.3 Fokusgrupp 3 

3a) Kvinna, född 1995. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1-2 gånger i veckan. 

3b) Kvinna, född 1997. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

3c) Man, född 1994. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

3d) Man, född 1994. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i månaden. 

 
3.4.1.4 Fokusgrupp 4 

4a) Kvinna, född 1987. Sambo/gift med två barn. Köper mjölk 3 gånger i veckan. 

4b) Kvinna, född 1997. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan.  

4c) Man, född 1986. Ensamstående utan barn. Köper mjölk flera gånger i veckan.  

4d) Man, född 1992. Sambo/gift utan barn. Köper mjölk 1 gång i veckan. 

 
3.5 BESKRIVNING AV FOKUSGRUPPSINTERVJUERNA  
Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna skedde på olika dagar för att vi skulle ha 

möjlighet att gå igenom vad som framkom under varje intervju och transkribera det viktigaste 

direkt efteråt. Att vi genomförde intervjuerna olika dagar var även nödvändigt då flera av de 

som valde att delta i studien endast kunde på eftermiddagen. Det skulle vara svårt att få in fler 

intervjuer under samma eftermiddag och samtidigt hinna med att noggrant gå igenom vad som 

framkommit under intervjun. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och 

anteckningar. Anteckningarna bestod av korta sammanfattningar av en replik eller de första 

orden i varje yttrande som Wibeck (2010) skriver är ett bra sätt för att kunna hålla isär röster. 

För att motivera personer att delta i studien valde vi att erbjuda alla som deltog en varsin 

trisslott samt fika vid intervjuerna. Under intervjuerna ställde vi upp samtliga varumärkens 

mjölkförpackningar så att deltagarna kunde studera dem under intervjun. Deltagarna blev inte 
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informerade om mjölkens bakgrund eller från vilket mejeri mjölken kom från, varken före 

eller under intervjun. Vi var medvetna om att personer kunde anmäla sig endast för att få en 

trisslott så därför var vi tydliga med att de skulle vara villiga att diskutera varumärkena för att 

få delta. Eftersom bortfall kunde ske var vi noga med att informera varje deltagare om att höra 

av sig i god tid om de inte kunde delta, som Wibeck (2010) skriver är viktigt för att undvika 

bortfall. Vi hade endast ett bortfall av deltagare, i fokusgrupp 2, där personen lämnade återbud 

dagen innan intervjun, vilket gav oss tid att hitta en ersättare. Vi tog kontakt med övriga 

deltagare i gruppen för att se om de kände någon som var villig att delta i intervjun och som 

uppnådde kriterierna för att få delta. Ersättaren var därför en av deltagarnas bekanta men som 

inte kände resterande personer i gruppen. 

 

3.5.1 Gruppdynamiken 
Vid valet av deltagare till fokusgrupperna tog vi i beaktande att ha redan existerande grupper, 

till exempel en umgängeskrets, för att det enligt Bryman (2011) är ett bra sätt att få 

diskussionerna så naturliga som möjligt. Tre av de fyra fokusgrupperna var därför mer eller 

mindre bekanta med varandra sedan tidigare. Det kan göra att ingen var rädd att delta i 

diskussionen och uttrycka sina åsikter (Wibeck, 2010). Risken med att ha redan existerande 

grupper är att vissa ämnen inte tas upp för att det tas för givet i just den gruppen (Wibeck, 

2010). Därför valde vi att även ha en fokusgrupp där gruppen inte var existerande sedan 

tidigare för att se om det blev variation i diskussionerna. Vi var medvetna om att arrangera en 

fokusgrupp som inte var existerande, det vill säga personer som inte kände varandra sedan 

tidigare, kunde leda till att personer som i vanliga fall är blyga blev ännu mer tystlåtna. Det 

menar Wibeck (2010) är en nackdel i en inte existerande grupp. Det kan även betyda att starka 

personer tar över diskussionen (Wibeck, 2010). Vi var väl medvetna om det här under 

intervjun och det var viktigt att moderatorn styrde diskussionen på ett sätt som gjorde att alla 

fick sin röst hörd. Oavsett om gruppen är existerande sedan innan eller ej så har gruppen i sig 

inflytande på varje enskild deltagare (Wibeck, 2010). 

 
3.5.2 Homogenitet och mångfald 
I fokusgruppsintervjuerna var homogenitet viktigt eftersom att Wibeck (2010) påstår att 

informationsutbytet mellan deltagarna då underlättas. Homogenitet innebär att deltagarna i en 

intervju har liknande ålder samt erfarenheter. För att kunna delta i intervjun hade vi två 

kriterier och det var att de skulle tillhöra Generation Y, det vill säga vara födda på 1980- eller 
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1990-talet, samt konsumera mellanmjölk med laktos. Dessa kriterier valdes ut för att skapa 

homogenitet i fokusgrupperna. Dessutom strävade vi efter att arrangera grupperna jämt 

fördelat mellan kön. Det var något som vi inte kunde styra innan vi hade samlat in alla 

deltagare men som visade sig hade lyckats i efterhand. Att arrangera fokusgrupper där 

deltagarna är olika på något sätt, som i den här studien var kön, skapar uppmuntran till att 

utveckla diskussionen med argument och motargument menar Wibeck (2010). Efter att alla 

intervjuer hade genomförts var det totalt 16 personer som deltagit, varav åtta stycken kvinnor 

och åtta stycken män. Det betyder att både homogenitet och mångfald har beaktats i denna 

studie. 

 

3.5.3 Fysisk omgivning 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna tog vi hänsyn till den fysiska omgivningen. 

Vi ville vara flexibla vid valet av plats för att det skulle passa alla deltagare. Därför frågade vi 

alla deltagare innan vi kallade till intervju vilken plats de önskade genomföra intervjun på. 

Fokusgrupp 2, som inte var en existerande grupp sedan tidigare, genomfördes i ett rum på 

Högskolan Dalarna. Det beror på att Wibeck (2010) menar att personer som känner sig 

hemma i omgivningen kan känna att de har ett övertag och påverka diskussionen i gruppen 

negativt. Ett rum på Högskolan påverkade inte deltagarna på det sättet då ingen av deltagarna 

varken hade studerat eller var studerande där. En nackdel med att vara på en obekant plats för 

gruppen kan vara att deltagarna känner sig osäkra (Wibeck, 2010). Därför valde vi ett rum 

som var rymligt och som hade ett runt bord där alla kunde se varandra för att skapa en 

gemenskap, men även för att det skulle vara inbjudande för alla deltagarna att diskutera med 

varandra. Fokusgrupp 3 och 4 genomfördes hemma hos oss då intervjuerna inträffade över en 

helg. Vi valde att vara hemma hos oss istället för hemma hos någon av de deltagande för att 

inte någon deltagare skulle känna sig mer hemma än någon annan, vilket Wibeck (2010) 

menar är viktigt. En nackdel som Wibeck (2010) tar upp med att vara hemma hos moderatorn 

är att det kan bli ett samtal som blir på moderatorns villkor istället för på deltagarnas. Då vi 

var medvetna om det här var det något som vi beaktade vid genomförandet av intervjuerna. 

Under fokusgrupp 1 var vi dock hemma hos en av deltagarna då intervjun ägde rum på 

kvällstid. Vi var medvetna om att det kunde påverka deltagarna negativt för att personen som 

bodde där skulle kunna känna att den hade ett övertag. Därför frågade vi innan intervjun om 

alla deltagare kände sig bekväma med att vara hemma hos en av deltagarna. 
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3.6 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2014) fyra etiska riktlinjer som bör beaktas vid 

intervjuer och det är informerat samtycke, konfidentalitet, konsekvenser och forskarens roll. 

Informerat samtycke innebär att deltagarna i intervjun blir informerade om det allmänna syftet 

med undersökningen samt risker och fördelar med deras deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi informerade de medverkande personerna om syftet med vår studie och hur deras 

inblandning kunde bidra till att skapa en förståelse för studiens problemområde. Vi 

informerade även deltagarna att när studien sedan är genomförd och godkänd så har de 

möjlighet att få ta del av det resultat som studien lett fram till. Konfidentialitet handlar om att 

den privata data som identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därav var deltagarna i studien anonyma för att värna om deras integritet. 

Konsekvenser handlar om att risken att deltagarna i studien lider skada ska vara så liten som 

möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Det beaktade vi genom att tydliggöra innan varje 

intervju att intervjun kunde avbrytas när som helst och att deras medverkan endast användes i 

forskningssyfte för denna studie. Den sista etiska riktlinjen är forskarens roll som rör empatin, 

känsligheten för och engagemanget som forskaren bör beakta i moraliska frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under intervjuerna var vi tydliga med att det inte fanns några rätt eller fel. 

Dessutom var vi väl inlästa på området och tog i beaktande att inte ställa styrande frågor som 

kunde påverka deltagarnas åsikter. 

 

3.7 METOD FÖR DATAANALYS 
Efter varje intervjutillfälle gjorde vi en muntlig sammanfattning av det viktigaste som 

framkom under intervjun och transkriberade det sedan på en gång vilket Patel och Davidson 

(2011) skriver är en löpande analys. Anledningen till att en löpande analys gjordes var för att 

ha intervjun färskt i minnet. Alla intervjuer blev ljudinspelade för att vi efteråt skulle kunna 

transkribera samt gå tillbaka och lyssna på materialet igen. Analysen innebar att göra en 

genomlyssning av inspelningen samt genomföra en förkortad transkriptionsvariant som 

Wibeck (2010) skriver passar bäst för strukturerade fokusgrupper. Transkriptionerna för 

fokusgrupper är inte primärdata utan det handlar om att upprepade gånger lyssna på 

ljudinspelningen för att inte riskera att viktiga analysaspekter tappas bort. Då vi var 

intresserade av både innehåll och interaktionsstruktur i grupperna så skriver Wibeck (2010) 

att en grov transkription bör göras för att sedan transkribera intressanta partier mer detaljerat. 

Detta gjordes utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) tre aktiviteter som de kallar för att 
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sortera, reducera och argumentera. Sortering av den insamlade empirin gjordes för att dela 

upp materialet efter innehåll. Sorteringen gick ut på att studera återkommande innehåll, som 

kallas för en tematisk sortering för att få grepp om materialets beståndsdelar. (Rennstam & 

Wästerfors, 2015) För att sedan reducera materialet beaktades de fem dimensionerna var för 

sig. Detta kan enligt Rennstam och Wästerfors (2015) ses som en kategorisering där vi valde 

ut intervjucitat, åsikter och berättelser som var relaterade till de fem dimensionernas olika 

ämnen. För att vi skulle kunna säga något om materialet krävdes sedan att argumentera. 

Rennstam och Wästerfors (2015) påstår att genom att analysera materialet innebär det att 

teoretisera det, det vill säga att skapa en empiriberoende argumentation. Denna aktivitet 

gjordes genom att relatera empiri och teori med varandra som vi sedan tolkade för att kunna 

uttala oss om något. Genom att göra en analys kunde vi, som Wibeck (2010) skriver, göra en 

jämförelse mellan olika data och utifrån det finna mönster och argumentation för att finna ett 

resultat. 

 

3.8 TROVÄRDIGHET OCH PÅLITLIGHET 
För att skapa trovärdighet i studien utformade vi intervjufrågor som baserades på den valda 

teorin. Dessa frågor var en viktig del i processen för att kunna uppfylla studiens syfte. 

Materialet i en studie med en kvalitativ metod kan ifrågasättas eftersom det är vanligt att 

forskarna gör en egen tolkning som till exempel kan bero på forskarnas tidigare erfarenheter 

(Wibeck, 2010). För att motverka detta har vi utgått från teorierna och skrivit intervjufrågor 

som handlar om dimensionerna för att förhindra att våra egna erfarenheter och åsikter speglar 

resultatet. Vi var även väl inlästa på området innan fokusgruppsintervjuerna för att 

intervjuerna skulle genomföras på ett korrekt sätt. 

  

Enligt Wibeck (2010) är en noggrann transkribering tidskrävande och därför valde vi i denna 

studie istället att fokusera på att säkerställa viktiga detaljer kring varje fokusgrupp direkt efter 

intervjuerna och därefter gå igenom materialet. Vi spelade in intervjuerna via en mobiltelefon 

med ljudupptagning för att vi skulle få med allt som togs upp på intervjuerna och för att vi 

skulle ha en chans att hålla reda på vem som sa vad. Det underlättade även för oss då det var 

en som var moderator och styrde diskussionen och en som fungerade som sekreterare och 

antecknade under intervjun. Det för att förstärka trovärdigheten och för att vi inte helt skulle 

förlita oss på ljudinspelningen då det kunde vara svårt att veta vem som sa vad.  
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För att stärka pålitligheten användes samma intervjuguide i samtliga intervjuer för att alla 

ämnesområden skulle behandlas så att syftet med studien kunde uppfyllas. Alla intervjuer 

genomfördes dessutom av samma moderator som Wibeck (2010) skriver kan öka 

pålitligheten. Valet av metod stärker även pålitligheten eftersom syftet var att förklara varför 

unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke när de köper livsmedel. Det studerades under 

fokusgruppsintervjuerna där deltagarna fick dela med sig av och diskutera varandras åsikter.  
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4. EMPIRI 
 

4.1 KÄNNEDOM 
Fokusgrupp 1 

I fokusgrupp 1 kände alla deltagare igen samtliga varumärken men köpte inte av alla, förutom 

en manlig deltagare (1d) som menade att han var bekant med varumärket Garant men inte 

som mjölk. Det berodde på att denna deltagare (1d) oftast handlade i en och samma 

livsmedelsbutik där varumärket Garant inte fanns till försäljning. Garant var det varumärket 

som alla deltagare hade minst kännedom om. Garant ansågs vara ett B-märke, det vill säga att 

det hade en lägre kvalitet än övriga varumärken. Deltagarna tyckte att utseendet på vissa 

förpackningar utstrålade lägre kvalitet, däribland Garant och Coop. Alla deltagare var eniga 

om att Arla hade det starkaste varumärket när det handlade om kännedom. 

 

Fokusgrupp 2  

Kännedomen av de presenterade varumärkena i fokusgrupp 2 var inte lika god som i övriga 

grupper. En del av varumärkena var obekanta för några av deltagarna som till exempel 

Garant, Coop och Grådö mejeri vilket berodde på att deltagarna handlade i butiker där 

varumärkena inte fanns. Uppfattningarna om Arla gick isär under intervjun där Arla enligt en 

kvinnlig deltagare (2a) framstod som ett massproducerande företag som köper upp och tar 

över böndernas produktion. En gemensam åsikt var dock att kännedomen för Arla var hög och 

att deltagarna trodde att de flesta människor känner igen varumärket. Garant var det 

varumärke som alla i gruppen uppfattade som ett B-märke.  

 

Fokusgrupp 3 

Kännedomen om alla varumärken i den tredje fokusgruppen var god. Det var inget varumärke 

som var främmande för någon av deltagarna. Kännedomen baserades till stor del till de 

varumärken som deltagarna var uppvuxna med, det vill säga vad deras föräldrar köpte hem för 

mjölk när de var barn. Uppfattningarna om Gefleortens och Grådö mejeri var att de ansågs 

som bättre alternativ för att det framkom att mjölken kom från Dalarna. Igenkännandet av 

Arla var hög men deltagarna uppfattade inte det varumärket som lika genuint som Gefleortens 

och Grådö mejeri. Den gemensamma uppfattningen om Arla var att deltagarna fick en känsla 

av massproduktion. Coops egna ekologiska varumärke Änglamark framstod som bättre än 
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Axfoods egna märke Garant eco i deltagarnas ögon. En av kvinnorna (3b) trodde att det 

berodde på att namnet Änglamark låter mycket trevligare än namnet Garant. 

 
Fokusgrupp 4 

Alla deltagare i den fjärde fokusgruppen kände igen samtliga varumärken. Grådö mejeri och 

Gefleortens kom på tal direkt, då deltagarna visste att dessa varumärken var närproducerade. 

En av kvinnorna (4b) tyckte att Gefleortens kändes mest bekant och skulle välja det av alla de 

varumärken som visades upp. En av männen (4d) tyckte att Arla kändes störst på 

mejeriprodukter och därför skulle han välja Arla. Alla deltagare var överens om att det kändes 

som att Garant var ett B-märke. Anledningen till att de tyckte att Garant var ett B-märke var 

för att de inte är nischade till mjölk utan har andra produktkategorier under samma 

varumärke. Moderatorn ställde då en följdfråga eftersom att deltagarna inledde en diskussion 

om endast Garant som EMV. Om de ansåg att Garant var sämre än de övriga varumärkena 

ville moderatorn veta vad tyckte de om ICA och Coops EMV. Det framkom att ICA och Coop 

kändes mer etablerade på marknaden. Deltagarna menade att ICA och Coop syntes mer på till 

exempel tv-reklam och därav hade en större kännedom. En av kvinnorna (4b) tyckte att hon 

kunde se mycket bra om ICA och Coop, medan Garant hade hon ingen aning om vart de ens 

kom från. 

  
- Garant, jag upplever det märket som ett B-märke för de gör allt och inte är nischade.

    Citat från manlig deltagare (4d)  
 

4.2 LOJALITET 
Fokusgrupp 1 

Gemensamt för alla deltagare i fokusgrupp 1 var att, om de fick välja, köpte de Gefleortens 

eller Grådö mejeri. En av de manliga deltagarna (1d) menade att Gefleortens var ett självklart 

val för att han kände igen förpackningen då han var uppväxt med den och visste att han tyckte 

om den. Samma man (1d) menade även att om inte Gefleortens fanns som alternativ, 

beroende på vart han handlade, så valde han Grådö mejeri på grund av att han visste att det 

var närproducerat. Anledningen till att det stod mellan Gefleortens och Grådö mejeri var för 

att det enligt honom var mindre företag med ”lantlig” kvalitet. Denna man (1d) skulle välja 

Arla sist av den anledning att han ansåg att det var ett för stort företag som ”pumpade ut” 

mjölk utan någon kvalitet. Alla i gruppen var överens om att det var Gefleortens som de först 

tänkte på vid valet mellan de olika varumärkena. Främst för att det var närproducerat men 
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även för att de ville köpa samma varumärke som de kände igen sedan tidigare. Alla i 

fokusgrupp 1 instämde på att Gefleortens och Grådö mejeri kändes bättre att köpa än de 

övriga varumärkena. 

 

- Det är varumärket som man känner igen som man väljer men sen vill man ändå ge 

tillbaka lite lokalt, med lokal förankring. 
Citat från manlig deltagare (1c)  

 

Däremot diskuterade alla de manliga deltagarna att de går till det varumärke och förpackning 

som de känner igen, utan att reflektera över priset. Alla män sa att de aldrig jämförde priset 

mellan olika varumärken medan kvinnan (1a) gjorde det medvetet för att köpa något av de 

billigare alternativen. 

 

Fokusgrupp 2  

En diskussion om priset på mjölk ledde fram till olika åsikter där två kvinnliga deltagare (2a 

& 2c), ansåg att priset inte hade någon större betydelse utan det viktigaste var att mjölken 

skulle vara ekologisk och närproducerad. Därför valde dessa deltagare (2a & 2c) att köpa 

mjölk från Gefleortens eller Grådö mejeri där det framgår att mjölken är från Dalarna. De 

andra deltagarna, en kvinna (2b) och en man (2d), var mer priskänsliga och baserade sina 

inköp av mjölk på de billigare varumärkena. Mannen (2d) handlade oftast på ICA och köpte 

då mjölk från butikens egna märke, ICA, för att det var billigast. Han baserade också sina 

inköp av mjölk på kännedom, det vill säga det varumärke som hans föräldrar köpte när han 

var barn. Kvinnan (2b) baserade oftast sina inköp på pris och ansåg inte att mjölken behövde 

vara ekologisk och hon var därför inte medveten om vilket varumärke hon oftast valde. 

 

Fokusgrupp 3 

Lojaliteten i fokusgrupp 3 baserade sig på olika faktorer. En av dessa faktorer var pris där tre 

av deltagarna, en kvinna och två män (3b, 3c & 3d), berättade att de inte brukar studera priset 

när de köper mjölk. Den andra kvinnliga deltagaren (3a) baserade dock sina inköp på pris och 

jämförde priserna mellan ekologisk mjölk och icke ekologisk mjölk. Kvinnan (3a) kom då 

oftast fram till att icke ekologisk mjölk var billigare och köpte därmed det på grund av priset. 

  

Deltagarna (3b, 3c & 3d) som berättade att de inte brukade studera priset när de köpte mjölk, 

baserade istället sin lojalitet på andra faktorer. Deras lojalitet baserades på igenkänning då till 
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exempel Gefleortens förpackning har en illustration av en gärdsgård och Grådö mejeris 

förpackning ser gammeldags och lantlig ut med klöver. Det förde tankarna och känslorna till 

Dalarna, landsbygden och välmående kor vilket fick deltagarna att känna trygghet. 

Förpackningens utseende var väldigt viktigt för deltagarnas val av varumärke. Deltagarna var 

eniga om att de skulle välja Gefleortens och Grådö mejeri för att det är mejerier och för att de 

upplevde dessa varumärken som mer genuina. 

 

Fokusgrupp 4 

När frågan om vilken mjölkförpackning som de helst köpte och varför uppkom så var det 

skilda meningar i fokusgrupp 4. En av männen (4c) köpte helst Åsens lantmjölk, som inte 

fanns med i denna studie eftersom att den inte säljs i enlitersförpackning. Denna man hade 

valt Gefleortens i andra hand eftersom att den är närproducerad. Priset var inte väsentligt för 

honom eftersom att han tänkte på bönderna och kunde tänka sig att betala några kronor mer 

för deras skull. 

  

- För att få de lokala bönderna att gå runt betalar jag hellre några extra kronor för 

mjölken. 
Citat från manlig deltagare (4c)  

  

Den andra mannen (4d) valde Grådö mejeri för att han visste att den var från hans närområde. 

Han menade att priset hade betydelse vid valet av varumärke, där han hellre skulle välja det 

billigare alternativet. Därav var Gefleortens uteslutet eftersom att den var dyrare. Samtidigt 

påpekade han att han inte skulle köpa Garant trots att det var det billigaste alternativet. Därför 

menade han att kännedom hade betydelse vid val av varumärke och inte bara pris. 

 

- Om jag vet att jag ska köpa massa mjölk för att jag ska hem och steka pannkaka till 30 

personer, då går jag ju bara på priset för det ska ju ändå bara ner i en smet. 
Citat från manlig deltagare (4d)  

 

Männen (4c & 4d) var överens om att det var en mix av pris och kännedom som spelade roll 

när de valde varumärke. En av kvinnorna (4a) kände lojalitet till ICA I love eco för att hon 

upplevde att det var bättre kvalitet eftersom den var ekologisk men hon var inte medveten om 

varför hon valde just ICA framför något av de andra varumärkena. Den andra kvinnan (4b) 

valde Gefleortens eftersom att det var den hon hade mest kännedom om. 
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4.3 UPPLEVD KVALITET 
Fokusgrupp 1  

När vi ställde frågan om hur deltagarna uppfattade kvaliteten på de olika mjölksorterna 

menade två av männen (1c & 1d) att Arla massproducerade och att det kanske betyder att 

kvaliteten inte är det viktigaste för Arla. Vidare pratade en av männen (1c) om att Grådö 

mejeri endast har mjölk att fokusera på och att det leder till att de måste hålla en högre 

kvalitet för att kunna ”nischa” sig. Medan ICA har andra EMV i deras sortiment som de kan 

fokusera på istället. En av männen (1d) menade att Gefleortens skulle vara en klass bättre 

eftersom att den är dyrast och blir då “mjölkens mjölk”. Deltagarna menade att ju dyrare, 

desto bättre kvalitet tror de att mjölken har. De använde Garant som ett exempel, då det 

ansågs vara lågpris och därför inte lika bra. 

 

- Direkt när det står butikens märke på förpackningen tänker man genast lågpris. 
    Citat från manlig deltagare (1b) 

 

Kvinnan (1a) sa att hon kollade på priset och helst valde ett billigare alternativ när hon köpte 

mjölk men att hållbarheten hade stor betydelse. De andra deltagarna höll med om att 

hållbarheten var viktig och därför fick det kosta vad det kostade för att mjölk är en sådan vara 

som man bara ska ha i kylen. 

  

Ytterligare något som en av männen (1d) tog upp var förpackningarnas olika öppningar. Alla 

förpackningar hade skruvkork förutom Änglamark som endast bestod av kartong med en 

”traditionell” öppning. Detta trodde deltagarna kunde bero på att Änglamark var ekologisk, 

och vill upplevas som mer miljövänlig. Deltagarna ansåg det negativt att inte ha skruvkork 

eftersom att de har blivit så vanligt med skruvkork, men även för att det är enklare att öppna. 

Däremot tyckte deltagarna att det var negativt att ha skruvkork då det påverkar miljön 

negativt. 

  

Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 började direkt att diskutera om och hur de ansåg att smaken på mjölken skiljde 

sig åt. Två av kvinnorna (2b & 2c) trodde inte att de skulle kunna känna någon skillnad i smak 

om de skulle testa de olika mjölksorterna medan mannen (3d) och den andra kvinnan (2a) 

trodde att de skulle kunna känna skillnad i smak. Diskussionen handlade om att de ansåg att 
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kvaliteten kunde skilja sig åt i konsistensen mellan varumärkena. Gruppen ansåg att vissa 

varumärken hade en ”vattnigare” konsistens än andra. De kunde dock inte svara på om dessa 

åsikter baserade sig på att de druckit mjölk med olika fetthalt. Gruppen ansåg att kvaliteten på 

Änglamarks förpackning utan skruvkork var mindre bra än övriga varumärken på grund av att 

det är svårare att öppna en sådan förpackning och att den lättare går sönder. De ansåg dock att 

förpackningen troligtvis såg ut så för att den är mer miljövänlig än de andra varumärkena med 

skruvkork. En av kvinnorna (2b) var extra noga med att förpackningen skulle ha skruvkork 

för att hon skulle vara villig att köpa den. 

  

Gruppen diskuterade vidare och var eniga om att butikernas EMV uppfattades som mindre 

tilltalande. Detta på grund av att varumärkenas förpackningar ansågs vara tråkiga, röriga och 

där mjölkens ursprung inte framgick mer än att mjölken kom från svenska gårdar. Gemensamt 

för Gefleortens och Grådö mejeri var att gruppen ansåg att förpackningarna var tilltalande och 

att det tydligt framgick att mjölken kom från Dalarna. Varumärken där det inte framkommer 

vart mjölken kommer från skapar en otrygg känsla av att konsumenten inte vet hur korna mår 

eller blir behandlade. På så sätt så tyckte en kvinna (2a) i fokusgrupp 2 att det kändes som att 

mjölken från Dalarna smakade godare. Alla deltagarna höll med och tyckte att det kändes 

bättre att köpa mjölk som är närproducerad från Dalarna. Arla upplevde de som mer industri 

och massproduktion av mjölk där djurhållningen inte var i fokus. De menade inte att de trodde 

att korna levde under grymma förhållanden men att det inte var lika harmoniskt som 

exempelvis för Gefleortens och Grådö mejeris kor. 

 

Fokusgrupp 3 

En av de kvinnliga deltagarna (3a) menade att hon inte skulle ha så höga förväntningar om 

hon skulle köpa mjölk från ICA eller Coop. Den andra kvinnan (3b) hade uppfattningen av att 

det var skillnad på EMV jämfört med LMV på grund av att butikens EMV var billigare och 

därmed skulle vara sämre. Kvinnan (3b) trodde dock inte att hon skulle kunna känna någon 

skillnad i smak om hon fick smaka på de olika mjölksorterna utan att veta om att det var olika. 

De kvinnliga deltagarna (3a & 3b) ansåg att det var genom förpackningen som de bedömde 

mjölken och inte genom smaken. En manlig deltagare (3c) ansåg dock att det var skillnad i 

smak och valde därför Gefleortens mjölk för att han upplevde att den hade en god smak. 

Gruppen var dock eniga om att de trodde att det var skillnad i smak på exempelvis Garant och 

Gefleortens mjölk. Uppfattningarna om Garant var att deltagarna fick känslan av att mjölken 
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inte skulle smaka riktig mjölk för att varumärket Garant har många olika produktkategorier 

och inte enbart mejeri. 

 

Deltagarna ansåg att LMV var bättre på grund av att de hade egna mejerier och till största del 

fokuserar endast på mejeriprodukter. Butikernas EMV har inget eget mejeri och därför 

upplevde inte deltagarna deras produkter som lika bra. Gruppen diskuterade vidare och 

jämförde Arlas förpackning med Gefleortens och Grådö mejeris förpackningar. De kom fram 

till att Gefleortens och Grådö mejeris förpackningar var finare och mer gedigna. Det startade 

en diskussion om att Gefleortens och Grådös förpackningar upplevs som finare och gedigna 

av deltagarna för att de alla bor i Dalarna. Dessa varumärken kanske inte alls upplevs på 

samma sätt för någon som kommer från en annan del av landet. 

 

- Jag tror att förväntningarna som man har när man köper en ekologisk mjölk är att 

den ska smaka mycket bättre än en icke ekologisk mjölk men att det egentligen är 

mycket för böndernas skull som man köper ekologiskt. 
Citat från manlig deltagare (3d)  

 

Deltagarna diskuterade sedan om den ekologiska mjölkens kvalitet. De trodde att mjölken 

skulle smaka bättre om de valde ekologiskt eftersom att de då betalade lite mer. De hade 

förväntningar på att den ekologiska mjölken skulle ha en friskare och mer naturlig smak. Alla 

deltagare hade högre förväntningar på den ekologiska mjölken då de ansåg att smaken skulle 

vara godare och att mjölken då hade en bättre kvalitet. 

 

- Det skulle kännas bra att ha ekologisk mjölk hemma när man ska bjuda folk, då hade 

man känt sig nöjd. 
Citat från kvinnlig deltagare (3b)  

 

Fokusgrupp 4 

Den ena kvinnan (4a) köpte ibland laktosfri mjölk av den anledningen att det brukar vara 

längre hållbarhet, men hon tyckte inte att det var någon skillnad i smak. Den andra kvinnan 

(4b) hade inte heller tänkt på att det var någon skillnad i smak mellan de olika varumärkena. 

Däremot menade en av männen (4d) att han ibland kunde köpa laktosfri mjölk endast för att 

han tyckte att det var godare, trots samma fetthalt.   
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En av männen (4c) var skeptisk till alla butikernas EMV, då han tyckte att det kändes som att 

de bara fokuserar på att tjäna pengar. Han menade att även om smaken inte skiljde sig åt 

mellan EMV och LMV så kändes det som att LMV fokuserar mer på det runt omkring 

varumärket och blir mer specialiserade, vilket ökar kvaliteten. Alla deltagare var överens om 

att de inte hade lika höga förväntningar på Garant. 

 

- Det känns som masspackade kor som bara står och mjölkas. 
Citat från manlig deltagare (4c)  

 

Kvinnorna (4a & 4b) höll med varandra om att Änglamark kändes bra att köpa och hade 

därför högre förväntningar. De hade högre förväntningar av den anledningen att de hoppades 

att de gjort något bra för bönderna, korna och naturen då det var ekologiskt. I denna 

fokusgrupp var det mycket diskussion om bönderna samt kornas miljö. Kvinnorna (4a & 4b) 

tyckte att den ekologiska mjölken kändes bättre att konsumera samtidigt som en av männen 

(4d) ifrågasatte detta och funderade på varför, eftersom att all mjölk ändå hade samma 

innehåll och smakade lika. Kvinnorna (4a & 4b) tyckte att den ekologiska mjölken skiljde sig 

markant mot övrig mjölk medan en av männen (4d) inte alls höll med och tyckte att det var 

mjölk som mjölk. Gruppen diskuterade att när mjölken är lite dyrare hoppas de att bönderna 

får lite mer pengar för varje liter. Dessutom diskuterade deltagarna hur kornas miljö borde se 

ut för att mjölken ska vara värd att köpa. En av kvinnorna (4a) nämnde att det kändes som att 

det var bättre kvalitet om hon visste att korna hade bra förutsättningar. 

 

- Kossor som får skutta på en grön äng tror man ju mår bättre, än kossor som står 

inträngda. 
Citat från kvinnlig deltagare (4a)  

 

Det var bara en manlig deltagare (4c) som hade en åsikt om förpackningarnas funktion. Han 

menade att han aldrig skulle ha valt Änglamark när han köpte mjölk av de anledningen att det 

var den enda förpackningen som inte hade en skruvkork.  

  
4.4 ASSOCIATION/IMAGE 
Fokusgrupp 1 

När gruppen sedan diskuterade varumärkets utstrålning och om det påverkade valet av 

varumärke så hade deltagarna olika uppfattningar. En av männen (1d) tyckte att varumärkena 
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utstrålade en viss image, som hade betydelse när han handlade och att det var något som han 

tänkte på. Däremot menade han att det hade mindre betydelse vid köp av mjölk eftersom att 

smaken var lika oavsett varumärke. För honom var det en image att köpa råvaror, då han 

menade att om varumärket hade en stark image så var det bättre kvalitet och smakade godare. 

En av de andra manliga deltagarna (1c) poängterade att vissa varumärken var starkare än 

andra och det gjorde att varumärken utstrålade olika status. Han menade att det kunde vara 

värt att betala mer för ett starkt varumärke eftersom att det skulle kännas bättre för honom 

själv. Kvinnan (1a) hade däremot aldrig tänkt på om varumärket utstrålade något speciellt och 

om hon påverkades, när hon handlade mjölk. Hon menade att det inte var så många som 

tittade i hennes kyl och att varken hon eller andra tänker på vilket varumärke som står i kylen. 

Däremot menade hon att andra saker, såsom märkeskläder påverkade hennes val. Den sista 

manliga deltagaren (1b) menade att konsumenter inte köper en dyrare mjölk för att de tror att 

det ska smaka bättre. Han menade istället att man väljer ett dyrare varumärke för att det 

utstrålar att en viss status. 

  

Deltagarna upptäckte även de olika förpackningarnas budskap om var mjölken kom från. 

Några av förpackningarna var märkta med ”från svenska gårdar” medan Gefleortens var 

märkt med ”mjölk från Dalarna”. Detta menade de kunde spela roll, då det kändes mer 

gediget när det stod Dalarna istället för Sverige. 

 

- Värt att tillägga är att det är en färskvara, den vill man ju ska ha åkt så lite som 

möjligt i lastbil så att man kan få så färsk mjölk som möjligt och då känns Gefleortens 

eller Grådö bäst. Coops och Garant tror man är gjord i typ Rumänien. 
Citat från manlig deltagare (1d)  

 

Fokusgrupp 2 

Denna grupp ansåg att alla varumärken, förutom Garant, försökte vara säljande då de såg ut 

att ha lagt ner tid på att utforma en förpackning som ser lockande ut för konsumenten. Genom 

att köpa mjölk från varumärken som Gefleortens eller Grådö mejeri som kommer från 

Dalarna så ansåg en kvinna (2a) att kändes tryggare att köpa mjölk från dessa varumärken där 

det känns som att korna har det bra. 

 

- Det måste vara en lycklig ko som jag kanske har åkt förbi och sett i hagen.
    Citat från kvinnlig deltagare (2a) 
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En kvinnlig deltagare (2c) ansåg att ekologisk mjölk utstrålade en positiv status. Hon tänkte 

på hur andra människor skulle se på henne, och att genom att köpa ekologiskt skulle leda till 

att hon kände sig bra som hade råd att köpa det. 

 

- Om en människa väljer ekologiskt så tänker man ju att den här människan gör ett 

medvetet val. 
Citat från kvinnlig deltagare (2c) 

 

Gruppen höll med om att de också tänker på vad andra människor köper för produkter. De 

diskuterade att de får olika uppfattningar av människor beroende på vad de köper för 

produkter. Den manliga deltagaren (2d) tänkte att folk skulle tycka att han fick en bra status 

om han köpte bra mat, som till exempel var anpassad för träning istället för skräpmat. En 

kvinna (2b) var väldigt mån om vad hon köpte för produkter för att hon ville framstå som 

hälsosam och menade då att varumärken utstrålar en viss status. Gruppen diskuterade vidare 

på om det kanske är typiskt svenskt att tänka så mycket på vad andra ska tycka och tänka om 

en om man köper en viss produkt. Som person vill man alltid framstå som bra, hälsosam och 

nyttig för annars är man ingen bra människa. 

 

Fokusgrupp 3 

En gemensam åsikt i gruppen var att mjölken skulle vara svensk, det var bland det viktigaste 

för alla deltagare. Deltagarna ansåg att Gefleortens och Grådö mejeri hade bättre och finare 

kvalitet än Garant och Coop som utstrålade ett billigare pris. En av de manliga deltagarna (3c) 

i den tredje fokusgruppen ansåg att Arla var en “storstadsmjölk” på grund av att hans 

farföräldrar hade den mjölken hemma när han var liten och hälsade på i Stockholm. Den 

andra manliga deltagaren (3d) höll med och menade att Arla är ett stort företag som har köpt 

upp många mindre mejerier med tiden och på så sätt blivit överlägsna på marknaden i 

Sverige. Mannens (3d) åsikt var att Arla pressar priserna för bönderna så att de får dåligt 

betalt och därav dåliga förutsättningar. Gruppen var överens om att Garants strategi var att 

framstå som det billigare alternativet genom att ha avskalade förpackningar som inte 

förmedlade mer än nödvändigt. En av de manliga deltagarna (3d) menade att närproducerad 

mjölk hade mindre påverkan på miljön med tanke på transporten som sker av mjölken. 

 

- Bättre att köpa närproducerat från Dalarna än ekologiskt från Skåne. 
Citat från manlig deltagare (3d)  
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En av de kvinnliga deltagarna (3a) ansåg att det var roligare att köpa en fin förpackning och 

att det gör att ett varumärke har en viss utstrålning. Kvinnan (3a) ansåg dock att hon som 

konsument hade svårt att se att hon skulle påverkas av denna utstrålning om hon valde ett 

specifikt varumärke inom produktkategorin mjölk. De manliga deltagarna (3c & 3d) höll med 

och ansåg att mjölk inte hade någon statussymbol eftersom det är en produkt som inhandlas så 

ofta. 

 

- Jag skulle inte bli klassad som en snål eller fattig människa bara för att jag till 

exempel köper Garant. 
Citat från manlig deltagare (3c)  

 

Den andra kvinnan (3b) tyckte dock att det var mer ”skämmigt” att köpa ett billigare 

varumärke än att köpa ett dyrare. 

 

- Jag har en kompis och dom handlar mycket Garant men jag har inte den bilden av 

dom egentligen utan jag tror ju att dom köper ekologiskt och lite finare märken. Det 

blir typ lite fel för man har ju ändå en uppfattning av att dom inte gör det och då har 

man ju ändå en uppfattning av Garant är snäppet sämre än andra märken. 
Citat från kvinnlig deltagare (3b)  

 

Fokusgrupp 4 

Båda kvinnorna (4a & 4b) tyckte att det kändes bättre om det stod ekologisk mjölk i kylskåpet 

och skulle därför välja det om det var någon som skulle se. Kvinnorna ansåg också att 

designen på förpackningarna skiljde sig åt och därför hade olika utstrålning. En kvinna (4b) 

jämförde Grådö mejeri och Garants förpackningar och tyckte att Grådö mejeri ville förmedla 

en trevlig känsla där korna har det bra medan Garants såg tråkiga och inte så inbjudande ut. 

Kvinnorna tyckte att LMV såg mer inbjudande ut till utseendet i jämförelse med EMV. 

Däremot tyckte de att Coops design var lite finare än ICAs och Garants design. En av männen 

(4d) höll inte alls med och skulle aldrig tänka på att köpa en förpackning för att han tyckte 

den var snygg. Han tyckte mer att förpackningarna såg likadana ut och därför inte utstrålade 

något speciellt. Den andra mannen (4c) tyckte inte att utstrålningen av en förpackning 

påverkade honom men han påstod sig ändå vara väldigt medveten om vad han handlade och 

varför. Under diskussionens gång insåg han dock att han faktiskt påverkades vid valet av 
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varumärke, då han ville utstråla sig som ”human” genom att tänka på bönderna och lägga 

några extra kronor på varje liter. 

 

4.5 UNIKHET 
Fokusgrupp 1 

Deltagarna diskuterade att utseendet spelade roll vid valet av varumärke, där till exempel Arla 

ansågs vara mer inbjudande i jämförelse med Garant. Något som alla var överens om var att 

Gefleortens hade märkt sin förpackning med mjölk från Dalarna, det tyckte alla var positivt. 

Ytterligare en gemensam åsikt var att Arla ansågs ha det starkaste varumärket, då 

konsumenten känner igen varumärket. En av männen (1c) menade att man omedvetet tar Arla 

om det finns flera att välja på, för att man känner igen förpackningen. Är man däremot 

medveten, så blir inte Arla ett självklart val. 

 

Fokusgrupp 2 

Deltagarna ansåg att Garant och Änglamark skiljer sig från mängden då Garants 

förpackningar var tråkiga och Änglamarks förpackning saknade skruvkork. Annars tyckte de 

att varumärkena var ganska lika till utseende och förpackning. Den manliga deltagaren (2d), 

som nämnde i intervjun att han hade kunskap inom marknadsföring, upplevde att Arla och 

Gefleortens logotyper stack ut då de var rödfärgade istället för grön- och svartfärgade som 

övriga varumärken var. Dessa varumärken gör att en konsuments ögon dras till dessa först när 

de tittar på förpackningarna. Detta var inte något som de andra deltagarna hade tänkt på till en 

början men som de höll med om när de fick det berättat för sig. 

 

Fokusgrupp 3 

Den ena manliga deltagaren (3d) valde Gefleortens och Grådö mejeri för att mjölken var 

närproducerad vilket han såg som ett stort plus. De övriga deltagarna höll med och ansåg att 

till exempel Grådö mejeri har bättre kvalitet än Garant. Den andra manliga deltagaren (3c) 

påstod att även fast han inte trodde att folk får en image av att handla ett specifikt varumärke 

så har ju varje varumärke en viss image som handlar om bättre eller sämre mjölk. Han 

menade också att ekologiska produkter ska vara bättre och miljövänliga, som var hans första 

tanke när han tänkte på ekologiska produkter. En av kvinnorna (3b) ansåg att Coop inte 

verkade ha fokus på mjölken för att Coop inte har ett eget mejeri. Hon ansåg att hon hellre 

köpte från ett mejeri där fokus var att endast sälja mjölk, till skillnad mot exempelvis EMV. 
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Deltagarna diskuterade att butikernas EMV upplevdes sämre med tanke på att deras 

varumärke har fler produktgrupper. Då upplever de inte att de har samma professionalitet som 

leverantörerna, som endast fokuserar på mejeriprodukter och har den kompetens som behövs. 

Deltagarna tänkte också att ju högre pris en produkt hade desto högre och bättre kvalitet hade 

produkten. 

 

Fokusgrupp 4 

Männen (4c & 4d) i denna grupp tyckte att Gefleortens och Grådö mejeri skiljde sig mer än de 

andra varumärkena främst för att de framgick att de var närproducerade. Ytterligare så tyckte 

en man (4c) att det kändes bättre med de varumärkena för att det var mejerier som inte håller 

på med något annat och kan specialisera sig på bara mjölk. Deltagarna kom sedan in på en 

diskussion om att de trodde att Gefleortens och Grådö mejeri var tvungna att ha en mer 

utstickande och välgjord design just för att mjölk och mejeri är deras enda vara. Medan 

butikernas EMV istället har ett större sortiment med flera olika produktkategorier och de blir 

då inte beroende av sin mjölk på det sätt som mejerierna blir, menade deltagarna. Alla 

deltagare tyckte att Garant och Garant eco stack ut i både pris och utseende och därför blev 

hela varumärkena sämre. Deltagarna var överens om att Arla kändes som det största 

varumärket, men en av de manliga deltagarna (4c) tyckte att det var negativt bara för att han 

uppfattade det som massproduktion. Medan den andra mannen (4d) tyckte om Arla just för att 

de var så pass stora med ett större utbud. 
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5. ANALYS 
 
5.1. KÄNNEDOM 
Kännedomen och igenkännandet av alla varumärken i den här studien var överlag stort för 

unga konsumenter. Det varumärke som deltagarna hade störst kännedom om (top-of-mind) 

var Arla och det kan bero på att det varumärket är ett utav dem som har funnits längst på den 

svenska marknaden. Det skulle även kunna bero på att Arla är ett varumärke som säljs i alla 

de tre aktörernas butiker vilket gör att det exponeras på fler ställen än övriga varumärken och 

därav ökar kännedomen. Det kan relateras till det Aaker (2010) skriver om hjälpt erinran där 

konsumenter föredrar ett varumärke som de känner igen sedan tidigare framför nya 

varumärken. Deltagarna ansåg att Arla var dominerande på den svenska marknaden och det 

kan bero på att deltagarna hade störst kännedom om det varumärket. Aaker (2010) menar att 

när konsumenten väljer varumärke så har ett välkänt varumärke en fördel gentemot 

konkurrenterna. Däremot var det tydligt att trots dominansen och kännedomen, var Arla inte 

dominerande på endast ett positivt sätt för att de ansågs vara ett massproducerande företag 

som inte brydde sig om bönderna eller korna. Till skillnad från Arla var Gefleortens och 

Grådö mejeri positivt dominerande. Gefleortens och Grådö mejeri var de varumärken som 

ansågs vara bäst och mest genuina då de flesta var uppvuxna med dessa varumärken. Utifrån 

teorin och den empiriska datan tyder det på att ett varumärke kan ha olika betydelse beroende 

på situation. Ett exempel på det kan vara att en marknad med endast ett igenkännande 

varumärke som anses vara negativt dominerande och resten okända varumärken ändå leder till 

att konsumenten väljer det varumärke som de har kännedom om. Däremot på en marknad där 

det bara finns kända varumärken så kan det negativt dominerande varumärket bli bortvalt. En 

annan orsak till att Gefleortens och Grådö mejeri ansågs bäst var för att det på förpackningen 

framgick att mjölken var närproducerad. Den spontana erinran, det vill säga ihågkommande 

av varumärken, kopplade deltagarna till Gefleortens och Grådö mejeri. Orsaken till det kan 

vara att dessa varumärken var de som deltagarna själva brukade köpa.  

  

Kännedomen spelar en viktig roll för konsumentens beslutsfattande eftersom Keller (1993) 

menar att kännedomen påverkar konsumentens val av varumärke även fast det inte finns några 

andra associationer till ett varumärke. Det kan relateras till deltagarnas åsikter om att de flesta 

deltagarna kände till alla varumärken men inte handlade av alla. Uppfattningarna om 

varumärkena var många men de varumärken som deltagarna hade minst kunskap om var 
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Axfoods EMV, Garant och Garant eco. Det kan bero på att deltagarna gjorde sina vardagliga 

inköp i samma livsmedelsbutik och på så sätt inte kom i kontakt med alla varumärken. Garant 

och Garant eco upplevde de som sämre varumärken i jämförelse med de andra varumärkena 

med tanke på den låga kännedomen, förpackningarnas utseende och otrygga känsla som 

varumärkena medförde. Däremot ansåg deltagarna att Coop, Änglamark, ICA och ICA I love 

eco kändes mer etablerade på den svenska mjölkmarknaden. Deltagarna hade därför bättre 

kännedom om de varumärkena i jämförelse med Garant. Det var dock tydligt att kännedomen 

för LMV var större än EMV. Butikernas EMV ansågs vara lågprisprodukter och ha en lägre 

kvalitet i förhållande till LMV. Orsaken till det kan vara att Axfood lanserade sitt EMV 

Garant och Garant eco senare än övriga EMV och det innebär att varumärket inte har funnits 

lika länge på marknaden. Det kan också vara för att Axfood hade lägst marknadsandelar av 

ICA, Coop och Axfood enligt DLF et al. (2017), och därav är mindre etablerade på 

marknaden. Deltagarnas åsikter tyder på att de hade förutfattade meningar om alla 

varumärken trots att de inte konsumerade alla. Dessa förutfattade meningar påverkade deras 

val av varumärke i stor utsträckning. Det skulle kunna bero på att deltagarna saknade kunskap 

om vilket mejeri varumärkena kommer från. Aaker (2010) menar att kännedomen av ett 

varumärke påverkar konsumentens kunskap och åsikter om varumärket och att det kan vara en 

viktig faktor för vilket varumärke konsumenten väljer. Det betyder att varumärket har 

betydelse trots att mjölken kommer från samma mejeri. 

 

5.2 LOJALITET 
De varumärken som majoriteten av deltagarna tänkte på först inom produktkategorin mjölk 

var Gefleortens och Grådö mejeri. Det innebar att dessa varumärken ansågs ha den högsta och 

mest eftersträvade nivån av lojalitet, vilket Anselmsson et al. (2005) skriver är den kognitiva 

lojaliteten. Den kognitiva lojaliteten som Gremler och Brown (1996) menar är konsumentens 

förstahandsval, kan därför relateras till att deltagarna kände lojalitet till Gefleortens och Grådö 

mejeri. En bidragande orsak till det skulle kunna vara att deltagarna var uppvuxna med dessa 

varumärken och därför fortsatte att köpa dessa varumärken på grund av vanor. Vanorna ledde 

till upprepade köp som Gremler och Brown (1996) kallar för beteendelojalitet och som 

handlar om konsumentens beteende. Dessa deltagare uppfattas som mindre priskänsliga ur ett 

lojalitetsperspektiv. Deltagarna skulle troligtvis inte byta varumärke om en prisökning skulle 

ske utan de skulle fortfarande vara villiga att köpa varumärket. Varumärkenas utseende och 

förpackning hade även det en väsentlig del i lojaliteten då några av deltagarna köpte det 
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varumärke som de ansåg hade en genuin och fin förpackning som angav att mjölken var 

närproducerad från Dalarna vilket i sin tur ingav en trygghet. Vi tolkar det som att trots att 

deltagarna ansåg sig vara lojala till ett varumärke så skulle lojaliteten kunna förändras till 

illojalitet om förpackningen till exempel bytte utseende. Det skulle kunna förknippas med 

tryggheten som deltagarna tyckte var viktigt inför deras val av varumärke. Livsmedel är en 

sådan vara som är svår att prova innan köp och därför kan tryggheten vara en säkerhet för 

produktens kvalitet. Det betyder att om det råder osäkerhet så kan det påverka valet av 

varumärke och därav lojaliteten. Vi menar därför att unga konsumenter väljer ett specifikt 

varumärke på grund av att de vill känna en trygghetskänsla, det vill veta vad de får. Det kan 

relateras till det Gremler och Brown (1996) kallar för attitydmässig lojalitet som handlar om 

konsumentens känslor vid val av varumärke.   

 

Deltagarna som inte var lojala till ett varumärke baserade sina inköp på det varumärke med 

det billigaste priset. De var, som Aaker (1996) skriver, inte beredda att betala ett visst pris för 

ett varumärke. Dessa priskänsliga personer är vad Oliver (1999) samt Gemler och Brown 

(1996) beskriver som illojala konsumenter. Deltagarna valde det varumärke som uppfyllde 

deras behov för stunden och de drog sig inte för att testa andra varumärken beroende på vad 

de hade för pris. Det tyder på att några deltagare inte anser att lojalitet är en viktig aspekt vid 

val av varumärke. Vår tolkning utifrån det är att varumärket inte har någon större betydelse 

för dessa personer då de endast baserade sina inköp på pris. Den empiriska datan tyder på att 

det som påverkar lojaliteten till ett varumärke för unga konsumenter är faktorer som skapar en 

trygghet och igenkänning hos konsumenten. Det gick inte att se några mönster utifrån 

livssituation eller egenskaper utan lojaliteten baserade sig på andra faktorer som till exempel 

kännedom, vanor och pris. 

 

5.3 UPPLEVD KVALITET 
För deltagarna var hållbarhet, förpackning, utseende, funktion, konsistens och smak viktiga 

aspekter vid köp av mjölk. Varken ingredienser/råvaror eller lukt diskuterades och orsaken till 

det kan vara för att deltagarna inte ansåg att det hade betydelse i deras val av varumärke. 

Hållbarheten på mjölken var viktigast för de som hade barn och alltid behövde ha mjölk 

tillgängligt. Däremot var förpackningen det som deltagarna ansåg hade störst betydelse för 

den upplevda kvaliteten och som även Anselmsson et al. (2007) skriver är viktigt inom 

livsmedel eftersom inte personlig försäljning används. De tyckte att utseendet på 
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förpackningen speglade kvaliteten på innehållet. Deltagarna tyckte till exempel att varumärket 

Garant och Garant eco hade sämre kvalitet på grund av det tråkiga utseendet och den 

begränsade informationen på förpackningarna. Det tolkar vi som att om information om var 

mjölken kom från, det vill säga mjölkleverantören, framgick på förpackningen så skulle 

deltagarna kunna ändra sin uppfattning om kvaliteten. Deltagarna ansåg att LMV hade högre 

kvalitet än EMV av den anledningen att LMV endast var fokuserad på mejeri medan EMV 

satsar och erbjuder flera andra produktkategorier. Det vill säga att kvaliteten ökade om 

företaget bakom varumärket var specialiserade på endast mjölk. Det är ett intressant 

perspektiv då EMV mjölken kommer från samma mejerier som LMV och på så sätt också har 

samma specialisering på mejeriprodukter oavsett antalet produktkategorier. Det tyder ännu en 

gång på bristen av kunskap och deltagarnas förutfattade meningar. Dessutom kunde vi se att 

förpackningens fysiska utformning hade betydelse vid val av varumärke, där skruvkork var 

viktigare än en traditionell öppning. Utifrån det så kan vi se att deltagarna skulle kunna välja 

ett varumärke baserat på förpackningens fysiska utformning om valet stod mellan skruvkork 

eller traditionell öppning.  

 

Keller (1993) skriver om tre förmåner inom upplevd kvalitet och en av dessa är den 

funktionella som handlar om produktens inre och det kopplas ofta till produktens egenskaper. 

Det hade till exempel kunnat vara Arlas budskap som framgår på förpackningen om att deras 

mjölk är naturens egen sportdryck. Det var inte något som deltagarna diskuterade och orsaken 

till det kan bero på att de inte ansåg att den funktionella förmånen hade någon betydelse vid 

deras val av varumärke. Det som deltagarna istället diskuterade inom den upplevda kvaliteten 

var smak och konsistens som kan relateras till de upplevelsemässiga förmånerna, som enligt 

Keller (1993) handlar om hur det känns för konsumenten att använda produkten. Kvaliteten 

på de olika varumärkena bedömdes till viss del utifrån både smak och konsistens då flera 

deltagare tyckte att det skiljde sig åt mellan de olika varumärkena. Det är en intressant aspekt 

med tanke på att mjölken från till exempel Garant kommer från Grådö mejeri och bör smaka 

detsamma. Vi tolkar det som att deltagarna själva bestämmer vad mjölken från de olika 

varumärkena ska smaka beroende på deras upplevda kvalitet av varumärkena. Upplevd 

kvalitet kan enligt Aaker (1996) ha olika betydelse beroende på konsumentens preferenser. De 

symboliska förmånerna som Keller (1993) skriver om är ett sätt för konsumenten att uttrycka 

sig för att uppnå socialt accepterande. I den förmånen kunde vi se ett samband med 

dimensionen association/image som handlar om hur deltagarna köpbeteende påverkas av 

varumärket och som analyseras i avsnittet nedan. 
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5.4 ASSOCIATION/IMAGE 
En av de viktigaste aspekterna för deltagarna var mjölkens ursprung. Deltagarna var noga 

med att företaget som producerade mjölken skulle vara svensk och allra helst närproducerad 

från mejerier i Dalarna. Det gav en känsla av trygghet, hälsosam mjölk och förhoppningar om 

att miljö och kor hanteras varsamt. Deltagarna ansåg att det var bättre att köpa närproducerad 

mjölk än ekologisk mjölk. Det är dock enligt KRAV (2014) en något felaktig uppfattning som 

många konsumenter har, att närproducerat skulle vara bättre än ekologiskt. Närproducerade 

produkter bidrar med en högre koldioxidutsläpp då lastbilarna inte alltid kan fyllas maximalt 

eftersom de endast ska färdas en mindre sträcka (KRAV, 2014). Det kan tolkas som att 

deltagarna hade förutfattade meningar om vad närproducerat och ekologiskt innebär och står 

för. Det kan bero på att deltagarna inte hade kunskap om detta eftersom att det inte framgår på 

förpackningarna vem som äger varumärket och mejerierna. Hade det framgått så hade 

konsumentens val av varumärke möjligtvis sett annorlunda ut eftersom att deltagarnas 

okunskap bidrar till att de egentligen inte vet vad de köper. Den tolkningen kan göras 

eftersom att det var viktigt för deltagarna att veta vart mjölken kommer från.  

 

Den empiriska datan tyder på att ekologisk mjölk var viktigare för och konsumeras mer av 

kvinnor än av män. Det kan bero på att det även var flest kvinnor som också ansåg att de fick 

en viss image och utstrålning genom att köpa ett specifikt varumärke med ekologisk mjölk. 

Däremot kunde vi se att det inte var lika vanligt att uttrycka sig socialt genom mjölk. Orsaken 

kan vara att mjölk är en sådan produkt som en person inte bär eller visar upp på samma sätt 

som till exempel kläder eller skor. Trots detta tyckte majoriteten av deltagarna att valet av 

mjölk kunde påverka deras sociala uttryck. Den tolkningen baserar vi på att deltagarna 

värderade närproducerat och ekologiskt högt. Det skulle till viss del kunna bero på att de ville 

gynna bönderna och tänka på miljön. Samtidigt så kan det handla om att deltagarna ville 

uttrycka sig som medvetna konsumenter som gör hållbara val. Det framgick att mjölk var en 

sådan produkt där varumärket hade olika betydelser beroende på situation. Det kan relateras 

till Aaker (2010) som menar att konsumentens känsla för ett varumärke kan variera beroende 

på situation. Det tyder ytterligare på att varumärket har betydelse för unga konsumenter i 

deras val men att denna betydelse varierar. Variationen av betydelsen kan bero på att mjölk är 

en produkt som kan användas på olika sätt. Till exempel att ta fram förpackningen och bjuda 

på mjölk eller att använda mjölken i matlagning.  
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Deltagarna som inte upplevde att de fick en viss image genom att köpa mjölk, baserade det på 

att de inte ansåg att mjölk var den typ av produkt som symboliserar status. Enligt Aaker 

(2010) så måste varumärkets personlighet vara önskvärd och viktig för att konsumenten ska 

välja varumärket. Den kopplingen skedde inte i deltagarnas minne och sattes därför inte i 

relation till ett specifikt varumärke, som enligt Aaker (1991) kan spegla en persons livsstil. 

Det kan bero på att dessa personer ansåg att produktkategorin mjölk var en för vardaglig 

produkt för att kunna skapa en image som påverkar en person. 

 

5.5 UNIKHET 
För att unga konsumenter ska känna sig villiga att betala ett prispremium för ett specifikt 

varumärke måste samtliga dimensioner uppfyllas. Samtliga dimensioner är beroende av 

varandra för att skapa en unikhet som gör att konsumenten väljer ett specifikt varumärke 

framför andra. Utseendet på förpackningen var en av de viktigaste faktorerna. Anledningen 

till att det var viktigt för deltagarna var för de tyckte att förpackningen speglade kvaliteten på 

mjölken. Det kan vara en bidragande faktor till varför Gefleortens och Grådö mejeri ansågs 

vara de varumärken med bäst kvalitet eftersom det var dessa förpackningar som deltagarna 

tyckte mest om. EMV uppfattades ha sämre kvalitet då dessa förpackningar var relativt 

avskalade i jämförelse med LMV. Om butikerna skulle utveckla deras EMV förpackningar så 

kanske unga konsumenter skulle bli mer intresserade av att köpa dessa produkter. En annan 

viktig faktor var att mjölken skulle vara närproducerad eller ekologisk och det tyder på att 

deltagarna vill vara konsumenter som gör medvetna val. 	
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6. SLUTSATS 
 

Syftet är att förklara varför unga konsumenter väljer ett specifikt varumärke när de köper 

livsmedel. 	

	

Genom den undersökning vi genomfört vill vi försöka förklara varför unga konsumenter 

väljer ett specifikt varumärke när de köper livsmedel och i synnerhet mjölk. Undersökningen 

visar att det konsumentbaserade varumärkeskapitalet har stor betydelse vid valet av 

varumärke när konsumenten köper livsmedel. Resultatet tyder på att varumärkeskapitalets 

dimensioner är beroende av varandra. Kännedomen kan däremot ses som en av de viktigaste 

dimensionerna för unga konsumenter då det framgår att deras val baseras på igenkänning och 

vanor. Det handlar till exempel om att lojaliteten och associationerna till ett varumärke 

uppstår först när kännedom finns. Utseendet på förpackningen samt priset speglar kvaliteten 

på produkten och är därför avgörande eftersom det finns många substitut att välja mellan på 

livsmedelsmarknaden. Unga konsumenter väljer därför det varumärke vars förpackning och 

pris stämmer in på deras preferenser.  

	

För unga konsumenter anses även miljöaspekter som närproducerat och ekologiskt vara 

viktigt vid val av varumärke. Produkter som är närproducerade eller ekologiska förknippas 

med något positivt och är en anledning till att ett varumärke blir ett förstahandsval. LMV 

upplevs som ett bättre alternativ jämfört med EMV på grund av bristande kunskap om var 

mjölken kommer från. Det leder till förutfattade meningar om varumärkena som i sin tur 

påverkar valet. Vi kan dock inte generalisera för alla typer av livsmedel utan endast uttala oss 

om mjölk, även om det finns skäl att tro att vanor, igenkänning, förpackningens utseende, pris 

och miljöaspekter spelar stor roll. Främst när det gäller den här typen av produkt, det vill säga 

en produkt som innehållsmässigt är detsamma. 	

	

Den övergripande slutsatsen vi kommit fram till är att kännedom påverkar hur de andra 

dimensionerna uppfattas av unga konsumenter. Resultatet tyder på att ju mindre kännedom 

unga konsumenter har om ett varumärke desto sämre kvalitet uppfattas produkten ha på grund 

av förutfattade meningar. Vid val av varumärke är det viktigt att känna en trygghet eftersom 

det förstärker hur unga konsumenter uppfattar kvaliteten och vilka associationer de förknippar 

med varumärket. Slutsatsen är därmed att varumärket har betydelse för unga konsumenter vid 
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köp av livsmedel. De väljer det varumärke som stämmer överens med deras preferenser där 

deras kunskap om varumärket, förpackningens utseende, priset och miljöaspekter är 

avgörande. 	

 
6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Till den här studien valdes endast tre aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden. För vidare 

forskning hade det varit intressant att studera alla aktörer för att mer generellt kunna uttala sig 

om den svenska livsmedelsmarknaden. Det skulle också vara intressant att undersöka 

varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv för att få en förståelse för hur företag arbetar med 

de olika dimensionerna för att skapa ett mervärde genom varumärket till konsumenten.  

 

Då det kan vara svårt att identifiera vilka faktorer som påverkar val av varumärke i en verklig 

köpsituation hade det varit intressant att genomföra en observationsstudie. Där hade 

konsumenters agerande kunnat studeras för att skapa en mer rättvis bild över hur val av 

varumärke faktiskt ser ut i praktiken. Eftersom konsumentens egna åsikter och det verkliga 

beteendet inte behöver överensstämma med varandra.  
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7. EGNA REFLEKTIONER 
 

Det framkom under studiens gång att unga konsumenter hade begränsad kunskap om hur 

mjölkindustrin fungerar och dess miljöpåverkan. Det var även något som vi inte hade kunskap 

om innan vi genomförde studien. När vi sökte efter information om mejerierna upptäckte vi 

att det inte tydligt framgick vilka leverantörer som levererar mjölk till de olika varumärkena, 

det vill säga i vilka mejerier som EMV produceras. Med tanke på det så brister kunskapen om 

varumärkena och unga konsumenter skapar förutfattade meningar. Eftersom det inte framgår 

vilket mejeri EMV kommer från, är det inte oväntat att EMV anses vara ett sämre alternativ 

än LMV, då resultatet i denna studie tyder på att kunskap om varumärket var viktigt vid val 

av varumärke. Det som är intressant att diskutera är om val av varumärke hade varit 

annorlunda om denna information hade framgått på ett annat sätt, till exempel via 

varumärkets förpackning. Hade det framgått tror vi att det hade kunnat få konsekvenser som 

skulle kunna leda till att varumärkena som kommer från samma mejerier konkurrerar ut 

varandra. Däremot tror vi att det finns anledningar till varför det inte framgår på grund av 

lagar och regler inom mejeribranschen. 	

	

Med tanke på att unga konsumenter inom Generation Y i tidigare forskning har varit positivt 

inställda till EMV tror vi att det skulle betyda att EMV hade konkurrerat ut LMV. Eftersom 

att EMV i de flesta fall har ett billigare pris med samma kvalitet som LMV erbjuder. Däremot 

kunde vi i den här studien inte se att Generation Y var positivt inställda till EMV och det 

skulle kunna bero på den valda produktkategorin som var mjölk. Mjölk är en sådan produkt 

som vi upplever är mer känslig än vad till exempel mjöl är, som även det är en sådan produkt 

som är innehållsmässigt detsamma oavsett varumärke. Det vi menar är att mjölk handlar om 

djurhållning och kan väcka känslor hos konsumenterna i större uträckning än vad mjöl kan. 

Det blir därför viktigare när det handlar om mjölk att processen håller hög kvalitet från början 

till slut. 	
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BILAGA 1 
Intervjuguide 
 
Kännedom 

1. Känner ni igen dessa mjölkförpackningar? 

2. Vad har ni för uppfattningar om dem? 

  

Lojalitet 

3.  Vilken mjölkförpackning väljer ni när ni handlar och varför?  

  

Upplevd kvalitet 

4. Hur uppfattar ni kvaliteten på de olika mjölksorterna? 

5. Har ni några förväntningar på dessa? 

  

Associationer/Image 

6. Vad utstrålar dessa mjölkförpackningar? 

Följdfråga → 7. Påverkar denna utstrålning er när ni handlar? 

  

Unikhet 

8. Finns det någon mjölksort som skiljer sig åt mer än de andra och i såna fall på vilket 

sätt? (Både positivt och negativt) 
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BILAGA 2 
Intervjuformulär 
  

Hej! 
Vi är två studenter som läser företagsekonomi vid Högskolan Dalarna och genomför just nu 

vårt examensarbete. Vi undersöker varumärkets betydelse inom produktkategorin 
laktosmjölk. Under denna gruppintervju kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Det innebär att deltagandet kan avbrytas när som helst. Ditt deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet från undersökningen kommer endast användas i 

forskningssyfte för denna studie. 
  

DIN medverkan är värdefull. 
Tack! 

 
  
Kön: _______________________________________________ 

  
Födelseår: __________________________________________
  

  
Familjesituation: 
      Ensamstående utan barn 

      Ensamstående med barn, antal barn: ____ 

      Sambo / Gift utan barn 

      Sambo / Gift med barn, antal barn: ____ 

 
  
Hur ofta köper du mjölk? _______________________________ 
 
 


