
  

  SIK  

 

SIK-rapport  
Nr 877 

Konsumenters livsmedelsval –  
hur, varför och när? 
  
Anne Normann, Annika Åström, SIK samt Carl Johan Lagerkvist, SLU 

Tvärlivs projekt 2011-2013  
Finansierat av Formas/Vinnova, Abba Seafood, Arla Foods, Campbell 
Soup, Fazer, Findus och Pågen 



  SIK  1 (26) 
 

 
SIK-rapport 
Nr 877 
 
 
 
 
 

 

 

Konsumenters livsmedelsval – hur, varför och när? 

Tvärlivs projekt 2011-2013  
Finansierat av Formas/Vinnova, Abba Seafood, Arla Foods, Campbell Soup, Fazer,  
Findus och Pågen 

 

 

Anne Normann, Annika Åström, SIK  
Carl Johan Lagerkvist, SLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR 877 
ISBN 978-91-7290-333-3 



  SIK  2 (26) 
 

 

INNEHÅLL 

1. MÅLSÄTTNING OCH INTRODUKTION ................................................. 3 

 

2. PROJEKTGENOMFÖRANDE ÅR 1 ........................................................... 4 
  KONSUMENTVAL I VERKLIGHETEN EN UPPLEVELSESTUDIE VIA 

     MOBILTELEFON EXPERIENCE SAMPLING METHOD (ESM)  ........................ 5 
 KONSUMENTERS INTUITIVA SENSORISKA UPPLEVELSER  

     OCH KARAKTÄRISERING AV FRUKOSTPRODUKTER – SENSORISK  

     PILOTSTUDIE ............................................................................................. 6 

 

3. PROJEKTGENOMFÖRANDE ÅR 2 ........................................................... 9 
  FÖRVÄNTAD OCH VERKLIG SENSORISK UPPLEVELSE – NAPPING  

    AV BEARNAISESÅS – SENSORISK HUVUDSTUDIE ...................................... 9 

  KONSUMENTERS LIVSMEDELSVAL UNDER TIDSPRESS OCH/ELLER  

    KRAV ATT MOTIVERA SITT BESLUT – SIMULERAD VALSITUATION I                

 LABORATORIEMILJÖ –  EXPERIMENTELL STUDIE ..................................... 12 

 

4. PROJEKTGENOMFÖRANDE ÅR 3 ........................................................... 14 

  KONSUMENTVAL I BUTIK FÄLTSTUDIE ..................................................... 14 

  DJUPINTERVJUER MED UTVALDA KONSUMENTER FRÅN  

      FÄLTSTUDIEN ZMET .................................................................................. 19 

   

5. SAMMANFATTANDE AVSLUTNING ..................................................... 23 

 

6. REFERENSER .............................................................................................. 25 

 

 

 
 

 

 



  SIK  3 (26) 
 

 

Målsättning och introduktion 
Konsumentbeteende är sällan förutsägbart men istället ofta föränderligt över tid. Att förstå 
konsumenters beteende är därför komplicerat, inte minst när det handlar om matvanor och 
livsmedelsval då situationerna är många och produkterna oändliga. I traditionella 
konsumentundersökningar visar det sig därför ofta att konsumenten säger en sak men handlar 
på ett annat sätt. Men vad är de bakomliggande orsakerna till konsumenters livsmedelsval? 
 
Betydelse av intentioner och attityder när det gäller konsumentbeteende är bara vagt relaterat 
till faktiskt beteende (Allen et al, 1992). Det saknas fram tills idag fullständig kunskap om 
varför konsumeter fattar de beslut de fattar. Det blir därigenom svårt för aktörer inom 
exempelvis livsmedelbranschen att kartlägga vilka behov konsumenter har samt hur dessa kan 
tillfredställas.  
 
Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Konsumenters Livsmedelsval med deltagare från 
livsmedelsindustrin samt experter inom sensorik och konsumentvetenskap, företagsekonomi 
samt psykologi och beteendevetenskap syftade till att identifiera bakomliggande förklaringar 
till konsumenters livsmedelsval. 
 
Livsmedelsval är inte en strikt rationell process (Adaval, 2001). Beslutet att köpa en viss 
produkt styrs snarare av faktorer som impulser (Rook & Gardner, 1993), produktens påverkan 
på självbild, och sociala aspekter som ”hur andra ser mig” (Cohen & Areni, 1991). Samtidigt 
är konsumtion och vad vi väljer att äta och dricka till stor del ett inlärt beteende (Köster, 
2003) och genomsnittsmänniskan fattar drygt 200 livsmedelsrelaterade beslut varje dag 
(Wansink, 2006). Det är därför förståeligt att människan inte rationellt överväger alla för- och 
nackdelar gällande en produkt utan förlitar sig på tillgänglig information och använder 
förenklade beslutstrategier i valsituationer (Slovic et al, 2002). Ett enkelt och effektivt 
tillvägagångssätt är att använda känslomässiga, emotionella, reaktioner. Detta är inte 
nödvändigtvis ett icke-rationellt sätt att fatta beslut, utan snarare ett ganska effektivt sätt att 
navigera genom det hav av information och alternativ som konsumenten möter. Människor 
har en begränsad förmåga att processa information, och rationalitet bör ses som begränsad av 
denna förmåga (Mellers et al, 1999). Det varierar också på ett naturligt sätt mellan männikor 
gällande denna förmåga. Olika individer processar information på olika sätt och även olika 
situationer frammanar olika sätt att fatta beslut. Samtidigt kan dessa begränsningar i 
informationsbearbetning och förenklade beslutsregler baserat på känslor ibland leda till icke-
optimala beslut. 
 
Sensoriska upplevelser i form av smak- och luktintryck är starkt kopplade till vårt minne 
vilket innebär att vi omedvetet kopplar samman specifika smak- och luktintryck med 
specifika situationer vilket i sin tur påverkar vår emotionella reaktion. Våra känslor hjälper 
oss att jämföra olika objekt och avgöra vad som är bra respektive mindre bra för oss (Peters et 
al, 2006). Hur människan sedan reagerar och beter sig i en given köpsituation är en komplex 
samverkan mellan miljön och individen.  

Externa presentationer och skriftligt material 
Litteraturöversikt och fullständig rapport med genomgång av forskningsområdet återfinns i 
SIK-rapport SR 854.  
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Projektgenomförande år 1 
Det första året inleddes med en kick-off den 12 januari 2011 i form av ett miniseminarium 
kring förståelsen av konsumentbeteende i köpsituationen följt av en presentation och 
diskussion kring projektets syfte, relevans och förslag på planerade studier och 
metodöverväganden. Miniseminariet innefattade tre olika presentationer enligt nedan: 

• Varför skiljer sig ord och handling vid konsumenters val av livsmedel? 
Solveig Wikström Stockholms Universitet 

• Psykologin bakom konsumenters beslut 
Daniel Västfjäll Göteborgs Universitet 

• Smakpreferensers betydelse för livsmedelsvalet 
Karin Wendin och Annika Åström 

Vid den efterföljande projektdiskussionen var samtliga projektdeltagare rörande överens om 
att avsikten och syftet med projektet var att öka förståelsen och kunskapen kring de 
bakomliggande faktorerna till konsumenters livsmedelsval, för att kunna använda denna 
kunskap i produktutveckling och marknadsföring. Att förstå hur konsumenter prioriterar i 
olika situationer och när s.k. irrationella beslut och val görs av konsumenter. Flera påpekade 
betydelsen av att ta med den sensoriska dimensionen i projektets samtliga delar. Vidare 
beslutades att inleda det experimentella arbetet i projektet med den mer explorativa studien 
ESM (Experience Sampling Method), som enligt den ursprungliga planen var tänkt att 
genomföras först under år två och tre. Tanken med att lägga denna typ av studie redan första 
året var att mer förutsättningslöst få ett större grepp om det komplexa samspel som finns 
mellan produkt, konsument och miljö i olika valsituationer, och på så sätt ge en grund för 
senare experimentella studier där avsikten var att i dels simulerade valsituationer och dels i 
realistiska fältstudier studera konsumenters beslut och val av livsmedel. Under projektets 
första år påbörjades en litteraturstudie, planerades och genomfördes den explorativa 
upplevelsestudien (ESM). Dessutom planerades och genomfördes en sensorisk pilotstudie 
med naiva konsumenter, där avsikten var att utvärdera en ny innovativ metod som kallas 
”Napping”, vilken anses komma närmare konsumenters intuitiva sensoriska upplevelser. 
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Konsumentval i verkligheten en upplevelsestudie via mobiltelefon Experience 
Sampling Method (ESM) 
Syfte: Att komma närmare det komplexa samspelet mellan produkt, konsument och miljö i 
olika valsituationer. 
 
Att kartlägga och förklara livsmedelsval är en svår uppgift, särskilt då konsumenten sällan är 
medveten om sina verkliga motiv för besluten. Flertalet studier som har försökt kartlägga 
beslutsfattande vid val av livsmedel bygger på självrapporterande enkäter och/eller intervjuer. 
Metoder likt dessa förutsätter att livsmedelsvalen kan redovisas och förklaras av 
konsumenten, något som dagens forskning har riktat skarp kritik mot. Människan är 
begränsad i sin förmåga att fatta rationella beslut och styrs oftare av vanemässiga beteenden. 
För att komma ett steg närmare det komplexa samspel som finns mellan produkt, konsument 
och miljö i olika valsituationer, genomfördes en explorativ upplevelsestudie (ESM) direkt i 
konsumentens vardag. Experience Sampling Method (ESM; Conner et al, 2003), är en metod 
som företrädesvis har använts inom psykologin, och enligt vår vetskap var detta första gången 
som denna typ av metod användes för att förstå känslor och tankar bakom livsmedelsval. I en 
typisk ESM studie utrustas deltagarna med portabel utrustning (tex en palm pilot eller ipod) 
innehållande ett testprogram som slumpmässigt piper (exempelvis 5-7 ggr per dag). 
Deltagarna ska vid denna signal återge aspekter gällande deras pågående upplevelse. Metoden 
har tidigare framgångsrikt använts för att mäta förekomst av känslor och olika aktiviteter i 
vardagen (Juslin et al, 2008).  
 
I denna studie fick deltagarna vid slumpmässiga tillfällen (5 ggr per dag) skatta sin aktuella 
status (tidspress, sinnesstämning, hunger etc) samt rapportera om sina konsumtionsbeslut (har 
de köpt något, planerar de att köpa något? Vad?) samt deras tankar och känslor kring detta. 
Skattningar av upplevelser och känslor gjordes på standardiserade skalor (Västfjäll & Gärling, 
2007) genom speciellt utvecklade frågor. Totalt deltog 45 konsumenter med hemmavarande 
barn som under två veckors tid, fem gånger per dag, besvarade 21 frågor relaterade till 
verkliga och hypotetiska livsmedelsbeslut. Frågorna skickades ut via sms till de deltagande 
konsumenternas mobiltelefoner. Totalt skickades 3150 enkäter ut och 2910 besvarades, och 
av dessa hänförde sig 1830 till faktiska beslut och 1080 hypotetiska eller föreställda beslut.  
 
Resultaten visar att konsumenters strategier i samband med beslut av livsmedelsval varierar 
både med vilken typ av livsmedel det gäller samt när på dagen beslutet tas. Flertalet beslut 
som fattas på morgonen baseras på ”vana” medan ”jämförelse av olika alternativ” var 
vanligare under dag- och kvällstid. Eftersom barnfamiljernas s.k. ”hell hour” oftast inträffar 
eftermiddag/kväll kan resultatet vara något förvånande, men då bör man ha i åtanke att 
”jämförande av olika alternativ” inte nödvändigtvis behöver innebära att det kognitiva arbetet 
varit högt. Exempelvis kan jämförelser som ”ska vi ha ris eller pasta till kycklingen” möjligen 
kräva mindre tankeverksamhet än ”ska vi ha lasagne eller fiskgratäng- vilka ingredienser 
finns egentligen hemma?” Den mest använda beslutsstrategin, exempelvis i butik, var 
”jämförande av olika alternativ” (39 %), och därefter var ”magkänsla”, ”vana”, ”valde något 
jag kände igen”, och den minst använda ”ville prova något nytt”. Smakupplevelsen var 
betydelsefull för en större andel av besluten, medan hälsa och miljö var mindre viktigt.  
 
Fortsatt databearbetning från ESM studien kommer att ske under 2014, där de individuella 
psykologiska processerna inför olika faktiska eller tänkta livsmedelsval kommer att 
utvärderas och dokumenteras i en vetenskaplig artikel. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Konsumenters beslutsstrategier visade sig variera mellan produktkategorier men också vara 
beroende av när på dagen som beslutet fattades. På morgonen fattas fler beslut baserade på 
”vana” medan ”jämförelse mellan olika alternativ” var betydligt vanligare senare under 
dagen. Smakupplevelsen var betydelsefull för en större del av besluten, medan hälsa och miljö 
var mindre viktigt. Detta skiljde sig från vad konsumenterna svarat i inledande enkäter, vilket 
bekräftar det som ofta upplevs vid traditionella konsumentundersökningar, att konsumenter 
säger en sak men gör något annat.  

Externa presentationer och skriftligt material  
ESM studien har presenterats i en artikel i Livsmedel i Fokus nr 7 2011, som poster vid 
SPUDM 2011 (beslutskonferens i England) samt vid EuroSense 2012 (sensorikkonferens i 
Schweiz). 
 

Konsumenters intuitiva sensoriska upplevelser och karaktärisering av 
frukostprodukter - Sensorisk Pilotstudie  
Syfte: Utvärdering av potential och användbarhet hos en ny sensorisk metod kallad ”Napping”. 

 
Den sensoriska pilotstudien genomfördes som ett Masters projekt och examensuppsats med 
syftet att utvärdera potentialen och användbarheten med den relativt nya, snabba och enkla 
metoden Napping. Napping kommer från det franska ordet nappe (som betyder bordsduk) och 
innebär i princip att konsumenter/bedömare placerar ett antal produkter på en 
bordsduk/pappersark i förhållande till hur lika eller olika produkterna upplevs (Pagés, 2005). 
Upplevelsen av produkterna blir med andra ord utifrån varje enskild individs egen uppfattning 
och de kriterier han/hon anser vara viktiga för att karaktärisera produkterna. I denna studie 
kombinerades nappingen med s.k. Ultra Flash Profiling (UFP) som innebär att man dessutom 
beskriver produkterna med några egna beskrivande ord direkt på pappersarket. Sex bröd och 
sex yoghurtprodukter utvärderades av sju konsumenter. Produkterna valdes av Pågen, Fazer 
och Arla. För bröden utvärderades produkterna med avseende på utseende, konsistens och 
smak. Gällande yoghurtprodukterna utvärderades och karaktäriserades dess smak och 
konsistens. För att underlätta resultatbearbetningen gjordes en konsensus-napping där 
konsumentgruppen enades om hur produkterna skulle karaktäriseras.  

Nappingen kompletterades med preferensbedömning på en 9-gradig hedonisk skala, samt 
rangordning av de testade produkterna. En fokusgruppsintervju genomfördes också vid 
testtillfället för att få en djupare förståelse för konsumenternas tankar och känslor. 
Konsumenterna upplevde de sex brödprodukterna som mycket olika både vad gäller dess 
utseende, smak och konsistens. En del av yoghurtprodukterna ansågs även de skilja sig 
markant åt med avseende på smak och konsistens.  

Resultaten från pilotstudien visar att konsumenterna inte hade några svårigheter att förstå och 
inte heller genomföra nappingen, men man bör vara vaksam på vilken typ av information man 
ger och hur man ger den. Viktigt att konsumenterna förstår uppgiften, men man bör inte ”säga 
för mycket” och på så sätt yttra egenskapsord som konsumenterna egentligen inte upplever 
som viktiga och/eller särskiljande mellan proverna. Två produkttyper vid en och samma 
Napping session var dock något för mycket för bedömarna, eftersom det finns risk att de 
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tappar koncentrationen. Sex produkter ansågs dock vara lagom att utvärdera vid ett tillfälle. 
Vid genomförandet är det dessutom viktigt vilka och hur stora skillnaderna är mellan 
proverna som ingår, då de utvärderas i förhållande till varandra. De produkter som ska 
utvärderas bör vara möjliga att skilja åt, men skillnaderna bör inte vara för uppenbara då 
mindre skillnader då riskerar att inte uppmärksammas. Med erfarenheter och resultat från 
pilotstudien beslutade styrgruppen att metoden var lämplig att användas i den efterföljande 
sensoriska huvudstudien, då metoden visade sig vara både snabb, enkel och samtidigt gjorde 
det möjligt att komma närmare den enskilde konsumentens upplevelse och karaktärisering av 
produkter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. De sex brödprodukter som ingick i Nappingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. De sex yoghurtprodukter som ingick i Nappingen. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Napping visade sig vara en både snabb och enkel metod att fånga konsumenters intuitiva 
upplevelse av produkter.  Erfarenheterna från pilotstudien pekar på att det är viktigt hur och 
vilken information konsumenterna får inför Nappingen. Konsumenterna skall förstå vad 
uppgiften går ut på, men det är viktigt att inte påverka eller exemplifiera med egenskaper eller 
karaktärer som skulle kunna differentiera eller särskilja produkterna åt. Detta för att det 
verkligen skall bli konsumentens upplevelse och inte testledarens. Dessutom visade 
pilotstudien att antalet produkter som skall bedömas inte får vara alltför många, vidare bör de 
sensoriska skillnaderna på de testade produkterna inte vara alltför uppenbara.  

Externa presentationer och skriftligt material  
Mastersuppsatsen återfinns som en SIK-rapport SR851. 
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Projektgenomföranden år 2 
Under det andra året slutfördes den under första året påbörjade litteratursammanställningen 
och publicerades som en SIK rapport (SR854), resultat från den explorativa konsument-
studien ESM (Experience Sampling Method) presenterades i form av en poster vid en 
internationell konferens (EuroSense, A sense of inspiration, 9-12 september 2012, Bern, 
Schweiz), och den under första året planerade sensoriska huvudstudien genomfördes och 
samanställdes. 

Förväntad och verklig sensorisk upplevelse – Napping av bearnaisesås - 
Sensorisk huvudstudie  
Syfte: Att bättre förstå hur upplevelsen av produktens sensoriska egenskaper influerar 
konsumenters livsmedelsval.  

 
Den genomförda pilotstudien under år ett hade visat att Napping var en intressant metod för 
att komma närmare konsumenters verkliga sensoriska upplevelser av olika 
livsmedelsprodukter. Samtidigt ansågs Napping vara enkel och snabb att genomföra. I den 
sensoriska huvudstudien valdes därför att använda denna metod för att få svar på om 
konsumenters förväntade sensoriska upplevelse överensstämde med den faktiska upplevelsen. 
Som delsyfte undersöktes betydelsen av sensorisk variation hos produkten för konsumentens 
upplevelse och konsumenters förmåga att känna skillnader mellan prover. Vidare fanns 
intresse av att studera om det var stora individuella skillnader mellan enskilda konsumenters 
upplevelser och karaktärisering av produkterna.  
 
Även om studien genomfördes under laborativa förhållanden, eftersträvades att situationen 
skulle likna den som sker i livsmedelbutik. Konsumenterna fick därför först bedöma 
förpackningarna av produkterna och därefter den faktiska produkten. Förpackningarna 
utvärderades med hjälp av s.k. Global Napping, där konsumenterna var helt fria att sortera, 
gruppera och särskilja förpackningarna. I en andra fas bedömdes produkterna blint genom s.k. 
Partial Napping först med avseende på utseende, sedan smak och sist konsistens. Till studien 
rekryterades naiva konsumenter, konsumenternas preferenser och köpbeteende kartlades 
initialt samt huruvida de hade företrädesvis emotionell eller rationell personlighetstyp. För att 
utvärdera om konsumenterna var mer emotionella eller rationella i sin personlighet, användes 
två enkla frågor, (1) om de alltid har en inköpslista med sig när de handlar och (2) om de bara 
köper det som står på listan. Dessa frågor hade visat sig fungera bra i den tidigare genomförda 
ESM studien och en mer rationell konsument använder ofta inköpslista, samt följer listan vid 
sina inköp.  
 
Det primära syftet med studien var att förstå konsumenters sensoriska upplevelser, men 
resultaten från konsumenterna jämfördes också med en tränad sensorisk panel. 
Försöksdesignen sammanfattas i figur 3. 
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Figur. 3. Experimentell design för konsument liksom den tränade, analytiska sensoriska panelen. 

 
 
Produkterna som användes i studien var bearnaisesås, som representerar den största kategorin 
av såser i Sverige. Bearnaisesås konsumeras både till vardag och helg, av vuxna och barn 
samtidigt som utbudet är relativt stort med olika typer av förpackningar och produkter 
(pulverbaserade och färdig sås). Befintliga produkter på marknaden har också relativt stora 
sensoriska skillnader. De utvalda produkterna åskådliggörs i figur 4. 
 

 
Figur 4. De sex inkluderade Bearnaisesås- produkterna som karaktäriserades både utifrån förpackning och som 
kodade prover. Rydbergs användes som dubbelprov. 

 
 
Resultaten visade att det var stora skillnader i konsumenters förväntade sensoriska upplevelse 
och den faktiska upplevelsen. De två plastförpackningarna övervärderades medan 
kartongförpackningarna undervärderades av konsumenterna. Vidare visade resultaten, och 
detta är mycket intressant, att rationella konsumenter var mindre påverkade av utseendet på 
förpackningarna och de var mindre benägna att över- eller undervärdera produkterna. 
Konsumentgruppen var mycket inhomogen med stora individuella skillnader i sitt sätt att 
särskilja förpackningarna liksom de faktiska produkterna, samtidigt som de hade förmåga att 
känna sensoriska skillnader mellan produkterna. Icke desto mindre föredrog konsumenterna 
en annan produkt än den de vanligen köpte, vilket demonstrerar att vårt köpbeteende styrs till 
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väldigt hög grad av vanor och inte preferens eller gillande. Den analytiska sensoriska panelen 
uppvisade en stor likhet i sina sensoriska upplevelser och representerar, precis som förväntat, 
en homogen grupp. Den analytiska panelen använde liknande strategier medan 
konsumentgruppen använde mycket olika och individuella strategier för hur de grupperade 
och särskiljde bearnaisesåserna.  

Sammanfattning och slutsatser 
Studien visade att det var en markant skillnad mellan konsumenters förväntade sensoriska 
upplevelse och den verkliga upplevelsen. Konsumenterna tenderade att undervärdera kartong-
/pappers-förpackningar och istället övervärdera förpackningarna av plast. De pulverbaserade 
såserna, som säljs i pappförpackning, var generellt mer omtyckta än de färdiggjorda när de 
smaktestades blint (utan förpackning). De rationella konsumenterna var mindre påverkade av 
utseendet på förpackningen och mindre benägna att över- eller undervärdera produkterna. 
Konsumenterna tenderade att använda olika strategier för att göra sina bedömningar och 
använde också en mindre mängd beskrivande ord, jämfört med vad den tränade sensoriska 
panelen gjorde. Bedömarna i den tränade panelen var mer homogen i sina bedömningar av 
produkterna. 

Externa presentationer och skriftligt material  
Fullständig rapport återfinns i SIK-rapport SR 861. 
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Konsumenters livsmedelsval under tidspress och/eller krav att motivera sitt 
beslut - Simulerad valsituation i laboratoriemiljö- Experimentell studie 
Syfte: Att undersöka om konsumeter tenderar att fatta andra eller olika beslut om de 
manipuleras till att agera under tidspress och/eller behöver motivera sitt beslut.  

 
Hypoteser för den experimentella studien 

- Kognitiv belastning: När beslut fattas under tidspress eller kraven överstiger 
förmågan att behandla information antas att känslor får större betydelse (Shiv & 
Fedorikhin, 1999; Slovic et al, 2002).  

- Krav på redogörelse eller motivering för val: Inverkan från känslor antas minska 
när beslutet skall redovisas för andra, känslor spelar mindre roll när det skulle 
meddelas skäl för ett beslut (McKakin & Slovic, 2000). 

 
Konsumenterna deltog i en realistisk men ändå kontrollerad (simulerad) valsituation där 
de tvingades att välja en av fyra olika vaniljyoghurtprodukter. De medverkande 
konsumenterna (n=70) följde en experimentell design där 50 % av de medverkande 
manipulerades genom att fatta beslut under tidspress (7 sekunder) och 50 % av 
konsumenterna visste att de var tvungna att redogöra för sitt beslut efteråt. Den 
exprimentella designen fördelades på fyra olika scenario (treatments)1. Den produkt som 
konsumenten valde, fick de sedan ta med sig hem, vilket de var medvetna om innan. Den 
experimentella valsituationsstudien kompletterades med preferenstest på en 9-gradig 
hedonisk skala samt rangordning av yoghurtprodukterna. Preferenstest och rangordning 
genomfördes med kodade, slumpvis presenterade prover utan vetskap om varumärke eller 
förpackning. 

 
Resultat från studien visar att en kombination av tidspress och krav på redogörelse av sitt 
val påverkade konsumenterna att agera vanemässigt, de valde oftast en produkt som de 
regelbundet köper. Enbart tidspress eller redogörelse för sitt val resulterade inte i liknande 
mönster utan konsumenterna valde då istället företrädesvis nya och sedan tidigare aldrig 
köpta produkter. Produkterna var vid dessa tillfällen också av mer hedonisk karaktär. 
Konsumenterna valde då genomgående yoghurtprodukter mer utifrån känsla och förväntad 
sensorisk upplevelse, en lockande förpackning eller något som de visste/trodde skulle 
smaka bäst. I preferenstestet visade det sig också att konsumenterna oftast tyckte bättre 
om en annan produkt än den de hade valt och sedan fick med sig hem.  
 

  

                                                           
1 NM (no manipulation/ingen manipulation), TP (time pressure/tidspress), TPJ (time pressure and 
justification/tidspress och redogörelse) samt J (justification/redogörelse).  
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Figur 5. De fyra inkluderade vaniljyoghurtprodukterna. 

 

 

Sammanfattning och slutsatser 
De konsumenter som manipulerades med både tidspess och redogöresle tenderade att välja 
produkter utifrån vana, dvs en produkt som är välkänd för dem och som regelbundet köps. 
Dessa produkter var också oftare av något mindre hedonisk karaktär. Genomgående för övriga 
tre manipulationer var att många konsumenter istället valde helt nya produkter, och också 
nämnde produktens förpackning som starkt avgörande i valet. De konsumenter som utsattes 
för både tidspress och redogörelse uppgav också i högre grad att de tyckte det var svårt att 
fatta sitt produktbeslut.  

Externa presentationer och skriftligt material  
Fullständig rapport återfinns i SIK-rapport SR 867.  
  

http://www.mediabanken.se/ICA/ICAHandelWS/image.aspx?opvno=/e7DKvBj7K5IYFRdoM0UnA==&itype=Jpg500p
http://www.valio.se/produkter/yoghurt-smamal/valio-olotm-yoghurt-matsmaltningen-vanilj-27-0
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Projektgenomförande år 3 
Daniel Västfjäll, expert inom psykologi och beteendevetenskap som var en av 
huvudhandledarna inom tvärlivsprojektet Konsumenters livsmedelsval, blev sjukskriven 
under år två, och kunde därför inte medverka i projektets handledning och utvärdering under 
större delen av året. I månadsskitet november/december år två meddelade Daniel Västfjäll att 
han tyvärr inte kunde fortsätta sitt deltagande i forskningsprojektet, och efter det beskedet 
påbörjades arbetet med att finna en lämplig ersättare och samarbetspartner. Den nya 
samarbetspartnern skulle kunna komma in i projektet med en liknande kompetens. Efter en 
viss tid gick Carl Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi på Sveriges Lantbruks 
Universitet (SLU) in som ny samarbetspartner och delhandledare i projektet. Carl Johan 
Lagerkvist har lång erfarenhet från forskning kring konsumenters beslut och val i olika 
situationer och deltog i projektet från februari år tre.  

Forskningsprojektets sista år fokuserades på planläggning och diskussion mellan 
industripartners och forskare, hur den avslutande fältstudien skulle läggas upp och 
genomföras. Fältstudien som skulle genomföras ute i butik skulle ge oss så mycket ny 
användbar kunskap som möjligt och samtidigt ha en tillräcklig forskningshöjd för att 
resultaten skulle kunna publiceras i någon eller några vetenskapliga tidskrifter. 

Konsumentval i butik Fältstudie  
Syfte: att studera konsumenten i en miljö där han/hon normalt sätt gör sina livsmedelsval;  
a) undersöka om och i så fall hur referenspunktsteori påverkar livsmedelsval  
b) undersöka vad hos produkten som är mest avgörande för livsmedelsval 

 
Konsumenter gör flertalet av sina livsmedelsval i butik och att möta konsumenter där de 
vanligen fattar sina beslut kan ge en mer verklig och reell bild av konsumenters tankar, 
känslor och beteende. Syftet med studien var tvådelat, dels var tanken att undersöka hur olika 
referenspunkter påverkar konsumenters val av livsmedel, då det visat sig spela roll för 
finansiella beslut (Wang & Johnson, 2012; Koop & Johnson, 2012) dels att undersöka hur 
konsumenter utvärderar brödprodukter.  

Hypoteser inför fältstudien 
- Referenserpunkter skapar skillnader i hur produktegenskaper värderas och påverkar en 

individs vilja att byta produkt.  
- Det upplevs svårare att välja något annat när man har något att förlora på att välja bort 

det man redan har (Wang & Johnson, 2012).  
- Attityder, vanor, engagemang och grad av variationssökande påverkar individers 

villighet att byta produkt samt betalningsvilja för att byta produkt.  

Att konsumenter använder referenspunkter när de fattar sina beslut innebär att de utvärderar 
sina beslut utifrån om det finns någon nivå av risk och/eller vinst och vad ett förväntat utfall 
med beslutet kan vara. Med andra ord kommer konsumenten i en beslutssituation både att 
försöka uppnå bästa möjliga resultat men samtidigt försöka undvika att hamna på 
minimum/bottennivå, i mitten finns en så kallad status quo-nivå. Beslut kan därigenom 
antingen resultera i succé, bli en uppgradering/förstärkning, en förlust eller ett misslyckande 
(Wang & Johnson, 2012). Vad referenspunkterna konkret står för är dock individspecifikt och 



  SIK  15 (26) 
 

kan också skilja mellan olika kontexter, men referenspunkter kan betraktas som trösklar vilka 
influerar konsumenters beteende. Inom denna studie definierades referenspunkt som ett 
subjektivt värde, ett värde vilket konsumenter använder för att jämföra, utvärdera och 
genomföra val av produkter. Fältstudien koncentrerade sig på de tre mest dominerande 
referenspunkterna/nivåerna, status quo (SQ), minimikrav (MR: minimum requirement) och 
mål (G: goal).  

Fältstudien var upplagd som en verklig köpsituation med en experimentell design fördelad på 
två olika utgångspunkter (”treatments”). Antingen fick konsumenterna utgå från en 
brödprodukt de vanligen köper eller en brödprodukt de normalt sätt inte skulle köpa. Då 
konsumenterna utgick från en produkt de normalt sätt inte köper var deras utgångspunkt och 
referens lägre än deras minimikrav och konsumenterna skulle vara vinstsökande och mer 
villiga att byta bort den produkten, för att det finns en motvilja mot att misslyckas/vara 
missnöjd. Å andra sidan kommer konsumenter som utgick från en produkt de vanligen köper 
istället vara mindre villiga att ge upp sin produkt, då de har något att förlora. Konsumenter 
kommer alltid att vara vinstsökande när deras målnivå (G) är högre än där de befinner sig för 
tillfället. Tabell nedan beskriver de två olika ”treatments” med de tre olika valsituationerna 
som konsumenterna genomförde i butik. Referenspunkterna är markerade med SQ, MR och 
G. 

Tabell 1. Exprimentell design med förklaringar till de två olika utgångspunkterna (”treatments”).Texten i tabellen 
överenstämmer med den information som konsumenterna genomgående fick i valstudien.  
 

Brödval 
1-3 

Treatment 1 
Manipulation (SQ presenterades 
som lägre än MR) 
 

Treatment 2 
Manipulation (SQ presenterades 
som över MR men lägre än G) 

 
Bröd 1 

(Status quo, SQ) 
 

Vi ber dig att hitta det bröd som 
du normalt sett inte skulle kunna 
tänka dig att köpa. Det ska vara 
ett bröd som du inte tycker ”håller 
måttet” och därför inte lever upp 
till vad du vill ha.  
 

Vi ber dig att hitta det bröd som 
du oftast köper – det är ditt 
“vanliga” bröd! 
 
 

 
 

Bröd 2 
(Minimikrav, 

MR) 

Vi ber dig nu att hitta ett bröd 
som du anser är bara aningen 
bättre än det bröd du först valde. 
Detta andra bröd är ett bröd som 
du skulle kunna tänka dig att 
köpa, men det ska inte vara bättre 
än att du precis tycker att det 
duger att köpa. 
 

Vi ber dig nu att hitta ett bröd 
som du skulle kunna tänka dig att 
köpa men det ska inte vara bättre 
än att du precis tycker att det 
duger att köpa.  
  

 
 

Bröd 3 
(målnivå, G) 

Vi ber dig slutligen att hitta ett bröd som du verkligen tycker uppfyller 
alla de önskemål och krav du har på bröd – ett bröd som du känner lite 
extra för och gärna skulle köpa.  
 
OBS! Det kan finnas bröd som du tycker är ännu bättre än det bröd du 
väljer, men det bröd du faktiskt väljer har det du verkligen letar efter 
och du ska vilja köpa det.  
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Konsumenterna rekryterades i förhand för att försäkra ett visst antal svar. Eftersom 
konsumenterna förrekryterades kunde de också inledningsvis besvara enkäter som gav 
värdefull bakgrundsinformation och kartläggning gällande attityder (Steinman & Karpinski, 
2008), vanor (Verplanken & Orbell, 2003) och engagemang (Zaichowsky, 1985) i förhållande 
till köp av den produkt som valts (bröd).  

Vad den potentiella konsumenten förväntas få ut av en produkt utvärderas ofta gällande den 
nya produktens förväntade kvalitet i relation till andra befintliga produkter (Jaeger & MacFie, 
2010). De flesta produkter som konsumenter väljer bygger på en värdering av varumärke, 
förpackning och produkten i sig själv, dessa tre aspekter utvärderas dessutom i relation till 
produkters funktionella, emotionella och hedoniska egenskaper/kvaliteter. När dessa sex 
produktaspekter kombineras kan en treenig matris bildas (Thomson, 2010), se figur 6. CATA 
(Check-All-That-Apply) användes för att mäta dessa värden som konsumenter tillskriver 
produkter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Produktegenskaper i relation till övriga aspekter ger 
konsumeter olika värderingar av produkter vilket kan förklaras av 
matriserna ovan. Matrisen kompletterades med aspekter för varje kombination av egenskaper, vilket inom 
butiksstudien motsvarade 109 attribut, dessa syns i tabellen till höger under respektive kategori. Tabellen 
randomiserades men de emotionella orden var genomgående placerade i mittenspalten.  
 
 
ICA Focus, Coop Forum och Willys i Göteborg valdes för att få ett bra urval av olika 
konsumentsegment och också inkludera ett större sortiment av produkter. Konsumenterna var 
regelbundna besökare i den butikskedja där de genomförde studien. Bröd valdes som produkt 
för att det är en relativ stor produktgrupp (växande) men likväl begränsad. Att inkludera flera 
olika produktgrupper hade gett en för stor spridning av resultatet. Konsumenterna var 
regelbundna köpare av bröd. Valsituationen i butik inkluderade ett verkligt konsumentköp där 
konsumenterna fick betala för den produkt de valde. Efter genomfört val och köp besvarade 
konsumenterna avslutningsvis några frågor kring grad av nöjdhet med köpet.  

 

� Märkt med fullkorn 
� Märkt med osötat 
� Nyckelhålsmärkning 
� Ekologiskt/KRAV 
� Märkt med ”fri från” 

(gluten/laktos/mjölk etc.) 
� Tydlig innehållsförteckning 
� Bäst-före datum 
� Bakdag  

 

Mina känslor kring brödet: 
� Aktiv 
� Äventyrlig 
� Tillgiven 
� Aggressiv 
� Uttråkad 
� Lugn 
� Längtande  
� Äcklad 
� Angelägen 
� Energisk 
� Entusiastisk 
� Fri 
� Vänlig 
� Glad  
� Bra 
� Godmodig 
� Skuldmedveten 
� Lycklig 
� Intresserad 
� Upprymd 
� Tillgiven 
� Munter 
� Fridsam 
� Nostalgisk 
� Fridfull 
� Nöjd 
� Trevlig 
� Hövlig 
� Stillsam 
� Tillfredsställande 
� Säker 
� Beständig 
� Beskedlig 
� Ömsint 
� Förstående 
� Varm 
� Frisk 
� Vild 
� Bekymrad  

Märkt med: 
� Gott  
� Nygräddat 
� Mörkt/grovt 
� Ljust 
� Mjukt 
� Hårt  
� Sädesslag 
� Frukt/bär 
� Morot/oliv etc.  
� Hela korn 
� Fröer/nötter 
� Känsla av ett bra varumärke 

� Bra förpackningsstorlek  
� Plastförpackning 
� Pappersförpackning 
� Återförslutningsbar 
� Förpackningen är lätt att öppna 
� Förvaringsbar förpackning 
� Förpackningen bevarar 

produkten färsk/fräsch 
� Förpackningen passar för 

infrysning 
 

� Förpackningen ger en förväntan 
om brödets smak 

� Förpackningen ger en förväntan 
om brödets konsistens 

� Förpackningen ger en förväntan 
om brödets utseende 

� Kan känna doften av brödet 
� Kopplar utseendet till förväntad 

upplevele 
� ”äkta” brödkänsla 
� Förpackning enkel att hantera 
� Förpackningen ger känsla av 

färskhet 
� Förpackning som bara är ”i 

vägen” 
� Socker 
� Fiber 
� Osötat 
� Skivat 
� Portionsbröd  
� Bra storlek på brödet 
� Bra storlek på brödskivorna 
� Bra form på brödet 
� Bra form på skivorna 
� Hållbarheten  
� Salt 
� Surdeg  
� Ger energi  
� Nyttig  
� Tillsatser/konserveringsmedel 
� Fri från frö/nötter 
� Smular inte 

� Mjuk konsistens 
� Luftig konsistens 
� Saftig konsistens 
� Krispighet  
� Sötma 
� Rågsmak 
� Vetesmak 
� Frö/nötsmak 
� Brödig smak 
� Fyllig smak 
� Tuggmotstånd 
� Seghet 
� Färg  
� Nygräddad doft 
� Surdeg  
� Färskhet 
� Hållbarhet  
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Resultatet från fältstudien i butik omfattar svar från 237 konsumenter, fördelade över nio 
olika dagar (även helg) och tre olika butiker. Resultaten visade att det finns ett starkt samband 
mellan tre-referenspunktsteorin gällande livsmedelsval, vilket inte tidigare visats i 
forskningssammanhang. Exempelvis kartlades alla produkters kilopris och resultatet visar att 
konsumenter tenderar att ha pris som en markör och referenspunkt för produktkvalitet. 
Brödval 3 var genomgående bland konsumenterna en produkt med ett högre pris än de andra 
bröden som valdes, det är dock stora skillnader mellan olika konsumenters prisnivå och vilka 
prisklassintervall som de rör sig inom.  

Signifikanta skillnader syntes också i konsumenters upplevelse och utvärdering av produkter 
utifrån den treeniga matrisen, CATA. Konsumenter gjorde med andra ord olika avväganden 
när det gäller val av produkter beroende på referenspunkt. Jämförelsevis markerades fler ord 
vid det sista brödvalet, då produkten instruerats att vara en sådan produkt de verkligen tyckte 
om. Framförallt tenderade konsumenter att öka i värdemarkeringar för produkter när 
utgångspunkten var låg (startade med en produkt som de normalt sätt inte köper). Däremot är 
konsumenter inte lika villiga att ge upp produktvärden och attribut när de ska byta ner sig, dvs 
gå från en produkt som de vanligen köper till att välja ett ”ok” bröd. Det senare kan 
exempelvis förklaras med att konsumenter tenderar att vanligen köpa det som uppfyller deras 
minimikrav, men kan också ha andra förklaringar. Distansskillnaderna mellan konsumenters 
minimikrav och deras målnivå är dock liknande för de olika ”treatments” som ingick i denna 
studie.  

De emotionella ord som markerades i CATA var för ”treatment 1” relativt negativa vad gäller 
Status quo (SQ) och minimikrav (MR), med uttryckta känslor som uttråkad, äcklad och 
skuldmedveten. Däremot var målnivå (G) istället förenat med ord som nöjd, glad och aktiv. 
”Treatment 2” visade ett liknande mönster men med ett lägre antal uttalade negativa känslor. 
Med andra ord kan alltså sägas att resultaten från fältstudien visade på att konsumenter 
tenderar att använda just känslouttryck vid de tillfällen de övergått till produkter som är i nivå 
med deras målbild/val av den bästa produkten. För övriga attribut, vilka undersöktes med 
CATA fanns indikation på att bakdags- och bäst-föremärkningar samt innehållsförteckning är 
genomgående viktigt för produkter.  
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Figur 7. Bilder från två av de tre bultikerna som medverkade i 
butiksstudien; Coop Forum (ovan) och Ica Focus (bredvid). 

 

 

Sammanfattning och slutsatser 
Studien visade att det finns ett starkt samband mellan teorin kring referenspunkter (SQ, MR 
och G) även för livsmedel, detta har tidigare inte visats i forskningssammanhang. 
Konsumenters val av referenspunkt är mycket individuellt och skiljer sig vid jämförelse med 
andra konsumeter. För valet av bröd var avståndet mellan minimi-nivå (MR) och standard-
nivå (SQ) relativt litet medan avståndet från MR till mål-nivå (G) var betydligt större. Det 
krävs således mycket för att en konsument ska förflytta sig från minimi-nivå (MR) till 
målnivå (G). Konsumenter gör olika avväganden beroende av referenspunkt och vilken 
produkt de väljer. Ett bröd som konsumenterna valde på målnivå hade generellt sett fler 
markerade egenskapsord och framförallt var det många fler positiva känsloord kopplade till 
denna produkt. Det som kan få konsumenter att byta produkt är i första hand emotionella 
egenskaper förknippade med brödet.  

Externa presentationer och skriftligt material  
Resultaten från fältstudien i butik kommer att publiceras i två separata artiklar, varav den 
första färdigställdes november 2013 och är inskickad till Food Quality and Preference (Food 
choices and trinity matrix conceptualisations under tri-reference point dependence: Evidence 
from an in-store consumer experiment on bread), denna kommer också att presenteras som 
poster vid SenseAsia i Singapore maj 2014. Den andra artikeln är påbörjad (Vad är viktigast 
hos produkten för konsumentval samt grad av nöjdhet) och beräknas att slutföras under 2014. 

 

  



  SIK  19 (26) 
 

 

Djupintervjuer med utvalda konsumenter från fältstudien - ZMET 
Syfte: Att öka förståelsen för de psykologiska processer som ligger bakom livsmedelsval 
och konsumentbeslut. Konsumenters tankar och känslor kring bröd. 

 
Mycket av konsumeters beteende är omedvetet och sker vanemässigt utan närmare 
eftertanke, för att forskare ska få veta mer om hur konsumenter verkligen tänker, känner 
och agerar måste därför de omedvetna tankarna och handlingarna komma till viss grad av 
medvetenhet för att kunna kommuniceras verbalt (Zaltman, 1997). Så lite som 20 % av 
mänsklig kommunikation beräknas vara verbal där den verbala kommunikationen ofta 
också kombineras med gester och tex minspel. Människans tankar startar ofta med en bild, 
och tankar tenderar att oftare vara minnesbilder snarare än ord. Metaforer används av 
människor för att föreställa sig, förklara och förstå omvärlden. Metaforer blir därigenom 
användbara för att frigöra de undermedvetna tankar och känslor som, trots att de inte är 
medvetna, kan ligga till grund för konsumenters beteende. Det mänskliga sinnet är 
uppbyggt på att vi får information via våra sinnen och dessa sinnesupplevelser ligger till 
grund för att skapa metaforer som i sin tur beskriver minnesbilderna (Zaltman & Coulter, 
1995). Sinnesupplevelserna används för att beskriva hur tankarna och känslorna ser ut, hur 
det luktar, vilka färger som syns etc. 

Fältstudien som genomfördes i tre livsmedelsbutiker maj-juni 2013 följdes upp av 
djupintervjuer (ZMET) med ett urval konsumenter (n=30) för att få ytterligare förståelse 
kring konsumenters livsmedelsval, specifikt kring bröd. Intervjumetoden ZMET (Zaltman 
Metaphorical Elicitation Technique) bygger på en intervjuprocess i åtta standardiserade 
steg, story telling, missed images, sorting, construct elicitation, metaphor elaboration, 
sensory images, the vignette och the digital image (Zaltman, 1997). Tekniken kräver ett 
aktivt engagemang från respondenterna.  

De som rekryterades för intervju fick redan i livsmedelsbutiken i hemuppgift att samla 8-
10 bilder och/eller illustrationer som beskrev deras tankar och känslor kring bröd, bilderna 
togs sedan med till avsatt intervju 1-2 veckor senare. Samtliga intervjuer genomfördes 
under juni 2013 på SIK Göteborg med en och samma intervjuare. Intervjutiden 
beräknades till 90 minuter och bilderna som varje enskild individ hade med sig var 
utgångspunkt för att identifiera de attribut/produktegenskaper som är viktiga för 
konsumenterna. De attribut som identifierades genomgick sedan så kallad laddering där 
konsumenterna ombads att ange vad dessa attribut ger för konsekvenser och vad 
konsekvenserna i sin tur ger för slutgiltigt värde (varför? varför? varför?). 
Konsekvenserna beskriver vad nämnda attribut betyder och värdet svarar på varför detta 
är viktigt.  

Data från varje enskild intervju bearbetades och sammanställdes genom att inspelade 
intervjuer först transkriberades. Sedan kondenserades data i så stor utsträckning som 
möjligt och konsumenternas tankar och känslor grupperades till gemensamma uttryck och 
förklaringar. Därefter kunde en så kallad hierarkisk värdekarta skapas där attribut, 
konsekvenser och värden kan sammankopplas både direkt och indirekt. En av de kartor 
som skapades visas i Figur 8, sammankopplingarna benämns också som means-end chain 
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struktur och förekommer vanligen vid laddering teknik. Attributen/produktegenskaperna 
kan liknas vid etiketter på produkter, konsekvenser förklarar vad etiketten står för och 
slutligen beskriver värdet en summering över varför ett specifikt produktattribut är viktigt 
för konsumenten.  
 
De starkaste sammankopplingarna ses mellan attributen hälsosamt, lyxigt och hembakat 
till respektive värden fysiskt välbefinnande, njutning respektive psykiskt välbefinnande, 
dessa sammankopplingar syns i figur 8 som de tjockaste pilarna. Kopplingar mellan 
produkt attribut, konsekvenser och värden ger en starkare förståelse kring konsumenters 
konceptualisering av produkter. Konceptualisering av produkter är en sammantagen bild 
över det som påverkar konsumenters attityder och beteende till en produkt, den sensoriska 
upplevelsen i kombination med de associationer som konsumenten gör gällande 
varumärke, förpackning och vilka emotionella reaktioner som en produkt ger (Thomson et 
al, 2010). Ett slutgiltligt upplevt värde med en produkt har oftare större 
konsumentpåverkan än produktens attribut/egenskaper.  
 
Av de åtta steg som intervjuprocessen omfattar är det construct elicitation som visas i den 
hierarkiska värdekartan. Intervjuerna utvärderades också gällande metaphor elaboration, 
sensory images, the vignette och the digital images (steg 5, 6, 7, 8). Vid utvärdering av 
data från dessa senare stegen i processen framkom en allt djupare bild av konsumenternas 
sätt att tänka kring bilderna och de koncept eller etiketter som konsumenterna 
sammankopplar med bröd. Här framkom starka sensoriska upplevelser, känslor och 
relationer som annars sällan framkommer vid marknadsundersökningar men som är starkt 
kopplade till konsumenters upplevelser och beteende.  
 
Resultatet visar att flertalet konsumenter grupperade (steg 3 i processen – sorting) de 
utvalda bilderna till kategorier så som exempelvis frukost-/morgonbröd, ofta i 
sammanhang av att vara en vardagsprodukt och de befann sig i hemmamiljö. Brödet i 
denna situation var ofta relativt lite i fokus och knappt noterbart, men samtidigt självklart 
och ett måste. En annan kategori som ofta nämndes av konsumenterna var de bröd som 
valdes för speciella tillfällen. Dessa tillfällen beskrevs som vänliga och gemytliga med en 
känsla av gemensamhet med andra mäniskor.  
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convenient
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Figur 8. Hierarktisk värdekarta (HVM). Figuren visar attributen längst ner, konsekvenserna är sammanlänkade med pilar. Värden är placerade längst upp i figuren. Bilden visar en 
karta vid ”cut-off nivå 5” vilket innebär att kopplingarna mellan attribut, konsekvenser och värden i kartan har framkommit och nämnts minst fyra gånger.  
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I det summerande och avslutande steget i intervjun (the digital image/kollaget), 
sammanfattade konsumenterna intervjun utifrån sin egna upplevelse genom att arrangera 
bilderna i ett kollage och sedan återge samtalet med egna ord. Resultatet blev en stor variation 
av individuella uttryck. Flera konsumenter samanställde ett kollage med det som ansågs 
viktigast i mitten, som ett nav i ett hjul. Mittpunkten kunde vara nyttiga vardagsbröd eller 
frukostsituationer, i några fall var mittpunkten en särskild känsla som sedan genomsyrade det 
som sågs utanför mitten. En annan vanligt förekommande sammanställning av kollage var en 
linjär process i bilden, som en skala, antingen horisontell eller vertikal. Den linjära processen 
var tex minnen och erfarenheter från barndom till idag, från mindre omtyckta till älskade 
brödtyper, eller skillnad mellan olika bröds utseende/hälsoaspekter och/eller 
användningsområden/tillfällen. En del konsumenter höll kvar vid de kategorier eller 
grupperingar som gjorts tidigare och kollaget blev en sammanställning av flera smågrupper. 
Resultatet visar på skillnaderna i hur konsumenter tänker och vilka kopplingar de gör mellan 
produkter, livsmedelsval och beteende. ZMET möjliggör att mer information framkommer 
eftersom konsumenterna själva avgör och beskriver sammanhanget. 

 

 

Figur 9. Två kollage från två olika konsumenter, båda kvinnor. I kollaget längst till vänster är det bilder på 
mycket annat än just börd, medan kvinnan till höger enbart tog med bilder på just bröd. 

 

Sammanfattning och slutsatser 
Alla produkter har olika attribut/produktegenskaper. Konsumenter utvärderar dessa 
attribut/egenskaper och formar sitt beteende från den upplevelse och erfarenhet de får efter att 
ha använt produkten. Upplevelsen och erfarenheterna ligger till grund för framtida beslut och 
beteende, något som dock kan variera mellan olika situationer och förändras över tid. Även 
om liknande produktegenskaper nämndes vid flertalet djupintervjuer var de långtifrån 
enhetligt sammankopplade utan också inom en och samma intervju kunde ett attribut leda till 
motsägesefulla konsekvenser. ZMET utgår från konsumenters tankar och känslor, eftersom 
metoden inte bygger på förformulerade frågor utan ger frihet för konsumenters egna uttryck. 
ZMET ökar också förståelsen för hur tankar och känslor påverkar beslutsfattande och 
beteende, grundläggande för exempelvis framgångsrik marknadsföring. Genom att förstå 
vilket/vilka värde och konsekvenser ett attribut ger ökar kraften att kommunicera vinsten av 
att använda en produkt och därigenom bidra till en mer lyckad produkt på marknaden.  

Externa presentationer och skriftligt material  
Resultaten från djupintervjuerna kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel (Consumer 
product conceptualization of bread using the ZMET technique) vilken beräknas att slutföras 
under 2014. 
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Sammanfattande avslutning 
Konsumenter är ingen homogen grupp, det gör forskningsfälet komplext och oändligt 
intressant att studera. Utgångspunkten där konsumenter bekrivs göra bedömningar och fatta 
beslut på både rationella (analytiska, logiska överväganden) och emotionella (intuitiva, 
känslomässiga) grunder har genomgående varit i fokus genom projektet. Det har också funnits 
fokus på att kartlägga mer rationellt respektive emotionellt orienterade konsumenter. Det 
emotionella systemet kräver ingen tanke utan baseras på snabba och automatiska 
bedömningar, framförallt baserat på tidigare erfarenheter. Alla konsumenter har inverkan av 
båda systemen, om möjligt med individualla skillnader och då större inverkan av det ena eller 
andra men det emotionella systemet, det som går snabbt och det som baseras på känslor har 
påvisats ha allt större avgörande effekt i de studier som genomförts inom projektet 
Konsumenters livsmedelsval.  

Emotionella beslut, baserade på känslor eller där vanan får styra har visat sig vara avgörande i 
flertalet sammanhang. Vanans makt har visat sig stark i flertalet tidigare studier, men har 
befästs med de resultat som har framkommit inom detta projekt. Att få ”rätt känsla” för en 
produkt har också visat sig avgörande för beslut, något som inte är självklart att man frågar 
konsumenter om, än mindre svårt för konsumenter att berätta om då det inte alltid är medvetet 
för dem. I ESM studien visades att flertalet beslut fattades med hjälp av magkänsla, i 
Nappingstudien av bearnaise sås och även i den exprimentella studien med vaniljyoghurt 
baserades beslut på den känsla förpackningen gav och/eller vad konsumenten kände igen 
(vana). I butiksstudien visade även resultaten att en produkt som konsumenten känner lite mer 
för, den är personen också beredd att betala ett högre pris för. Detta bekräftar att emotionella 
värden krävs för att konsumenter ska kunna tänka sig att bryta vanans makt och överväga en 
annan produkt.  

Konceptualisering av produkter, dvs vilka associeringar konsumenter gör till produkter och 
användandet av denna är genomgående för alla resultat om än att det undersökts på lite olika 
plan under projektets gång. Först när vi förstår vad användandet av en viss produkt ger för 
individuella konsekvenser hos en konsument, kan vi få en ökad förståelse för konsumenters 
beslut. En bra upplevelse ger goda erfarenheter och ligger till grund för framtida livsmedels 
beslut, beteende och vanor. Och känslan måste vara ”rätt”.  
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Metod Fördelar Nackdelar Rekommenderad 
litteratur 

ESM Datainsamlingen sker i individens dagliga miljö och i den situation där 
beslutet faktiskt fattas.  
 
Data kan analyseras över tid, inom gruppen av individer men också på 
individnivå. Därigenom kan metoden ge värdefull information om alla 
de faktorer som ligger till grund och påverkar varandra i den 
komplexitet som omfattar konsumenters beslutfattande. 
 

Människan fattar över 200 beslut om dagen gällande mat/dryck och när 
konsumenten själv ska beskriva ett beslut är det kanske lättare att beskriva 
ett aktivt än ett undermedvetet?  
 
Med det sagt att vid en måltidssituation fattas troligen mer än ett beslut, men 
vilket beslut som individen väljer att beskriva i den aktuella ESM enkäten 
väljer de själva, övriga beslut är inte registrerade och kan inte analyseras.  
 

Conner et al, 2003.  

Napping En snabb och enkel metod där konsumenters egna mer intuitiva 
upplevelser av produkter kan identifieras.  Flera produkter kan 
utvärderas utan någon inlärnings- eller träningsperiod. 
 
 
 

Svårt att definiera vad som är tillräcklig instruktion och introduktion av 
metoden innan bedömningen kan påbörjas. Att ge för mycket information är 
inte önskvärt då det kan riskera att influera konsumenters tankar. Likväl 
måste tillräcklig information om uppgiften ges för att den ska kunna 
genomföras och ge relevanta resultat.  
 
Stor vikt bör läggas vid val av produktprover då det innefattar många olika 
prover och metoden bygger på att hitta likheter och skillnader mellan de 
ingående proverna. 
 

Pagés, 2005 

ZMET En metod som bygger på metaforer och bilder, vilket innebär att man 
kan komma åt konsumenters undermedvetna och därmed ger en 
djupare förståelse för människans tankar och känslor.  
 

Djupintervjuer är alltid individspecifika och det är därför svårt att generalisera 
resultat.  
 
Tidskrävande att utföra och att utvärdera, samt kräver speciella 
utvärderingsprogram.  
 

Zaltman, 1995 
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