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Sammandrag 

Konsumenter ställs inför en ständigt ökande mängd information som påverkar deras 

beslutsprocess vid en köpsituation. Delar av denna problematik går under benämningen 

konsumentförvirring och delbegreppen homogenitet, överflöd och tvetydighet. Denna 

kvalitativa studie syftade till att undersöka lågengagemangsprodukter i livsmedelsbutiker och 

hur stimuli i form av produktattribut och butiksstimuli kan påverka konsumenters utformning 

av strategier för att minska förvirring. Undersökningen baserades på samtal utifrån tre 

fokusgrupper där resultaten visar att det inte kan fastställas något entydigt svar på denna 

fråga. Detta beror på att olika grader av engagemang och skiftande preferenser identifierades 

beroende på konsumenttyp och vilket produktsortiment som behandlades. 

 

Nyckelord: Konsumentförvirring, stimuli, strategier, homogenitet, överflöd, tvetydighet, 

lågengagemang  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Under de senaste decennierna har antalet tillgängliga produkter och tjänster på marknaden 

ökat markant och konsumenter upplever idag en vardag där de ständigt ställs inför köpbeslut 

av varierande svårighetsgrad. Snider (1993) beskriver i sin artikel att den genomsnittlige 

amerikanen år 1800 hade tillgång till mindre än trehundra olika produkter lokaliserade i en 

livsmedelsbutik i dennes hemstad. Denna siffra hade vid tidpunkten av artikelns utgivning 

växt till över en miljon olika produkter lokaliserade i tusentals butiker, en siffra som 

beräknades på en stad med en miljon invånare. Detta säger mycket om förändringens 

omfattning och att förhållningssättet till beslutsfattning ser väldigt annorlunda ut idag då 

valmöjligheterna har blivit fler och mer komplexa. En stor mängd alternativ likställs ofta med 

en förhöjd levnadsstandard och en ökad frihet, men ett flertal forskare har genom praktiska 

experiment och annan forskning visat att ett ökat antal valmöjligheter följs av en mängd 

svårigheter för konsumenten, exempelvis missnöje (Foxman, Muehling & Berger, 1990), 

kognitiv dissonans (Mitchell & Papavassiliou, 1999) och uppskjutande av beslut (Mitchell & 

Papavassiliou, 1997). Detta är ett fenomen som av Schwartz (2004) beskrivs som valfrihetens 

paradox, vilket innebär att mängden konsumentproblem kopplade till köpbeslut har ökat i takt 

med att antalet valmöjligheter har växt sig större. Denna problematik påverkar i förlängningen 

även företag eftersom den uppkomna förvirringen bland annat kan ge sig uttryck i negativ 

word-of-mouth1 (Turnbull, Leek & Ying, 2000) och en minskad lojalitet (Mitchell & 

Papavassiliou, 1999). 

 

Kedjor i livsmedelssektorn har länge låtit sina breda sortiment vara ett säljargument i sin 

marknadsföring. Även om forskning har visat att ett allt för extensivt utbud kan leda till en 

högre grad av ångest och påföljande missnöje ser flertalet konsumenter fortfarande det som en 

positiv aspekt vid valet av livsmedelsbutik. Detta kan bero på att kunden är av den 

uppfattning att ett brett sortiment ökar sannolikheten att hitta en produkt med de attribut som 

eftersöks och därmed leder till ett bättre köpbeslut (Schwartz et al., 2002). Denna utbredda 

uppfattning medför att butiker sällan medvetet minskar sitt utbud, trots att detta förmodligen 

skulle påverka deras konsumenter positivt genom en minskad förvirring (The Economist, 

2010). 

                                                 
1 Marknadsföring som bygger på att kunder sprider budskap vidare till sin sociala omgivning. 
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Försök att förklara denna problematik har gjorts genom introduktionen av begreppet 

konsumentförvirring2, vilket beskriver den förvirring som kan uppstå på grund av 

homogenitet, överflöd eller tvetydighet i anknytning till det utbud som konsumenten ställs 

inför. Begreppet har cementerats genom forskning om köpprocesser och köpbeslut, men vad 

som däremot kan åtgärda eller reducera problemen med konsumentförvirring är inte lika 

väldokumenterat. Bland konsumenter förekommer dock ett flertal strategier som har för avsikt 

att förenkla köpprocessen. Dessa går under benämningen förvirringförminskningsstrategier3, 

men kommer fortsättningsvis att enbart benämnas strategier. Utförandet av dessa sker 

undermedvetet av konsumenten och kan därmed ses mer som en typ av agerande. De kan 

dessutom se olika ut beroende på ett flertal omständigheter kring köpet, såsom tidsåtgång eller 

grad av engagemang från konsumentens sida (Walsh & Mitchell, 2005). Dessa strategier går 

att koppla till andra påverkande faktorer som används av aktörer i säljsyfte och förekommer i 

samband med produkterna i butikssortimentet. Det kan exempelvis vara hur produkten 

exponeras, var den är placerad på hyllan eller eventuell skyltning i anslutning till sortimentet. 

Dessa faktorer kan beskrivas som butiksstimuli4 och kombineras ofta med varandra beroende 

på dess förekomst i butik och varierande kundpreferenser. En tidigare studie gjord av Abratt 

och Goodey (1990) visar att ungefär 65 % av alla köpbeslut gällande livsmedelsprodukter tas 

inne i butiken och att nästan hälften av dessa är oplanerade. Studien visar även att då 

konsumenter har köpt en vara av ett tidigare oprövat märke menade 38 % av de tillfrågade att 

köpet berodde på hur butiken exponerat produkten. Det visar ytterligare på hur viktigt det är 

att butiken exponerar varor för att generera fler förstagångsköp (Abratt & Goodey, 1990). 

 

Eftersom de flesta livsmedelsprodukter karaktäriseras som lågengagemangsköp är både 

informationsinhämtning och tidsåtgång ofta begränsad vid sådana köptillfällen, något som kan 

leda till andra valda strategier än vid köp av högengagemangsprodukter. Inhandling som sker 

under tidspress kan leda till både förhastade beslut och förkortad informationsinhämtning, 

något som är ett resultat av mängden tillgängliga varor och deras likheter i attribut (Foxman et 

al., 1990). Denna undersökning skiljer sig från tidigare studier eftersom den ämnar att 

undersöka konsumentens perspektiv vid köp av livsmedelsprodukter som karaktäriseras av 

lågengagemangsköp. Att undersöka hur olika strategier kan tillämpas i köpprocessen för att 

reducera graden av konsumentförvirring skulle kunna leda till en positiv verkan både för 

                                                 
2 Consumer confusion 
3 Confusion reduction strategies 
4 In-store stimuli 
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konsumenternas köpupplevelse och butikernas försäljning. Resultat kring ämnet skulle 

framledes kunna användas för att utforma mer attraktiva och lätthanterliga butikssortiment 

samt möjligtvis påvisa en distinktion mellan olika typer av produkter och de stimuli som 

förekommer i direkt anslutning till dessa. 

1.2 Syfte 

Problematiseringen visar att den uppkomna förvirringen hos konsumenter är större än många 

är medvetna om då de i flertalet köpsituationer ställs inför breda, tvetydiga eller homogena 

produktsortiment. Studiens resultat kan förhoppningsvis hjälpa butiker att utforma bättre 

produktsortiment som kan förenkla konsumenternas köpprocess. Därmed syftar denna uppsats 

till att analysera hur strategier används av konsumenter för att reducera den förvirring som 

kan uppkomma samt undersöka vilka stimuli som påverkar deras köpbeslut av 

lågengagemangsprodukter i livsmedelsbutiker.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar stimuli konsumentförvirring vid köp av lågengagemangsprodukter och på vilket 

sätt används olika strategier för att minska den förvirring som uppstår? 
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2. Teori 

2.1 Informationsinhämtning och engagemang 

Chandrashekaran och Grewal (2003) definierar engagemang som graden av både personlig 

relevans och intresse samt en subjektiv känsla av betydelse av produktkategorin eller 

köpbeslutet. På så sätt kan produkter kategoriseras som lågengagemangs- eller 

högengagemangsprodukter. Tidigare studier visar att mindre informationsinhämtning görs vid 

köp av lågengagemansprodukter än av högengagemangsprodukter (Foxman, Berger & Cote, 

1992). Dessutom tar konsumenter mindre hjälp av bekanta och säljpersonal vid 

lågengagemangsköp (Mitchell, Walsh & Yamin, 2005). Därför är det viktigt för företag som 

säljer dessa varor att fokusera på en bred varumärkeskännedom eftersom kunskap om ett 

varumärke kan fungera som en heuristisk strategi av konsumenten i köpbeslut som gäller 

lågengagemangsköp (Hoyer & Brown, 1990). Petty, Cacioppo och Schumann (1983) visar att 

konsumenter som ställs inför köpbeslut av lågengagemangsprodukter villigt upptäcker fler 

positiva och stödjande argument för att köpet ska genomföras i jämförelse med situationer 

som rör högengagemangsprodukter. Även McGinnies (1973) menar att en tydlig, övertygande 

kommunikation i ett lågengagemangsköp förändrar konsumenternas övergripande inställning. 

 

Simon (1955) uttryckte förhållandet mellan mängden information och konsumenters 

uppmärksamhet där den förra variabeln livnär sig på den senare. En informationsrik miljö 

innebär med andra ord att uppmärksamheten blir knapp i jämförelse med all den information 

som ska behandlas av mottagaren. Konsumenter gör dagligen en mängd beslut med skiftande 

svårighetsgrad och tidsåtgång beroende på vilken typ av beslut det är fråga om. 

Informationsinhämtning om diverse produkter och tjänster upptar därmed en relativt stor del 

av vår vakna tid (Snider, 1993) och behandlar båda delar av det spektrum som kopplas till 

engagemang. I ena änden finns de större och svårare beslut som förekommer relativt sällan i 

vardagen, det vill säga de som klassas som val av högt engagemang. Exempel på detta är val 

av livförsäkring, pensionsavtal eller högskoleutbildning. I den andra delen av spektrumet 

finns mer frekvent förekommande val av enklare natur som därmed kännetecknas av lågt 

engagemang. Detta kan exempelvis vara vilken typ av tandkräm konsumenten väljer att 

inhandla eller vilken pastasort som passar bäst till middagens maträtt. Simon (1955) menar att 

konsumenten därmed väljer hur mycket tid och energi denne vill spendera för att ta det beslut 

som leder till en optimal nyttomaximering. 
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Simon (1955) menar vidare att individer inte alltid agerar rationellt, vilket beror på typ av 

situation, hur mycket information som finns tillgänglig och hur mycket av denna information 

som konsumenten väljer att ta till sig. Han myntade därmed begreppet satisficing som är en 

kombination av satisfy (= tillfredsställa) och suffice (= räcka till), vilket beskriver hur 

individer inte försöker maximera nyttan av ett val utan istället söker ett alternativ som är 

tillräckligt bra. Detta beror på att konsumenten inte kan tillgodogöra sig eller bearbeta all 

tillgänglig information på grund av kognitiva begränsningar. Detta kan kopplas till debatten 

kring överflöd av information i anslutning till produkten och individers kapacitet att bearbeta 

denna information. Liknande tankar uttrycks av Jacoby (1984) i en kommenterande artikel där 

författaren når slutsatsen att individer kan uppnå ett stadie av förvirring men att 

informationsinhämtningen upphör innan detta sker. Detta grundar sig på teorin om att 

informationsbearbetning och beslutsfattande är selektiva och att konsumenter använder sig av 

ett flertal strategier för att begränsa en annars överväldigande mängd information (Jacoby, 

1984). Den betydande skillnaden mellan en stor mängd stimuli och för lite kognitiv kapacitet 

gör det nödvändigt att fokusera på vad som fångar konsumenternas uppmärksamhet när 

besluten sker inne i butiken (Clement, Kristensen & Grønhaug, 2013). 

 

2.2 Butiksstimuli och produktattribut 

Butiksstimuli är ett marknadsföringsverktyg som används av aktörer för att stimulera 

konsumenter till köp. Exempel på butiksstimuli är produktens position på hyllan, reducerade 

priser, skyltar och exponering (Abratt & Goodey, 1990). Kollat och Willett (1969) anser att 

butiksstimuli kan resultera i att konsumenter upptäcker nya sätt att tillfredsställa sina 

köpbehov och kan på så sätt trigga oplanerade köp. De menar att vilka impulsköp som triggas 

beror på stimuli, vilken typ av produkt det är fråga om samt vilken konsument som fattar 

beslutet. 

 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att skilja på två olika typer av stimuli. Den första är de 

butiksstimuli som beskrivs ovan och som förekommer i anslutning till varan. Den andra typen 

är produktattribut, det vill säga dess utseende, pris, varumärke eller andra egenskaper. 

Butiksstimuli är mer lättföränderlig och kan dessutom påverka kunden på ett mer impulsivt 

sätt när inhandling sker i butik. Förändring av produktattribut kan kräva längre planering och 

resursanvändning från företagens sida eftersom det skulle kräva mer omfattande ändringar 

gällande produkten och dess utformning. 
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Tabell 1. Butiksstimuli 

 

 

Tabell 2. Produktattribut 

 

 

2.3 Konsumentförvirring 

Termen förvirring5, kommer från psykologiforskningen där den förklaras som ett 

störningsmoment på en individs medvetande vilket hindrar förmågan att agera optimalt. 

Walsh, Hennig-Thurau och Mitchell (2007) anser att detta kan appliceras på konsumenter och 

deras uppfattning av diverse köpsituationer. De menar vidare att konsumentförvirring därför 

kan ses som ett tillstånd där individen i olika hög grad är benägen att påverkas av externa 

faktorer och därför kan agera annorlunda i köpprocessen. 

Konsumenter ställs inför en ständigt ökande mängd information som påverkar deras 

beslutsprocess vid en köpsituation. Denna ökning har accelererat vilket har medfört en ökning 

av de strategier som används av tillverkningsföretag för att imitera redan etablerade varor och 

varumärken (Leek & Kun, 2006). Foxman et al. (1992) menar att konsumentförvirring bygger 

                                                 
5 Confusion 
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på en process där likheter i stimuli gör att konsumenten bildar sig felaktiga åsikter om en vara 

eller ett varumärke baserat på kunskapen om ett mer för kunden välkänt varumärke. 

Marknadsmixens alla element är viktiga i processen eftersom dessa representerar de stimuli 

som konsumenten använder sig av för att skilja mellan varumärken (Foxman et al. 1992). 

Turnbull et al. (2000) definierar konsumentförvirring som konsumentens misslyckande att 

utveckla en korrekt tolkning av en produkts olika aspekter under en informationsinhämtning, 

något som kan resultera i en felaktig förståelse och tolkning av en marknad. De menar att de 

av konsumenter mest använda stimuli för att skilja mellan varumärken är den fysiska 

produkten och reklambudskapet vilka därför kan bli viktiga faktorer som bidrar till 

förvirringen. Enligt Leek och Kun (2006) finns det för företag ett par primära, negativa 

konsekvenser som följer av en upplevd förvirring hos konsumenter. När kunder skjuter upp 

eller helt överger ett köp förlorar företagarna i direkt inkomst. Dessutom kan missnöjda 

konsumenter leda till en minskad lojalitet och en negativ word-of-mouth, vilket också leder 

till förlorade intäkter. Förvirringen kan även leda till att kunder och deras önskemål blir 

svårare att hantera vilket indirekt minskar företagarnas intäkter (Leek & Kun, 2006). 

 

Konsumentförvirring har flera dimensioner och är ett resultat av en upplevd komplexitet. Den 

bygger på ett överflöd6 av information, en hög grad av homogenitet7 mellan de tillgängliga 

produkterna samt otillräcklig och tvetydig8 information om produkterna (Wobker, Everhardt 

& Kenning, 2015). Walsh et al. (2007) menar att tidig forskning om förvirring främst 

fokuserar på homogenitetsförvirring9 och till viss grad överflödsförvirring10. De likställer 

dessa variabler i sina studier och inför även tvetydighetsförvirring11 som idag är en vedertagen 

variabel. 

2.3.1 Homogenitetsförvirring 

Homogenitetsförvirring kan förklaras som att en mängd stimuli är så lika, eller uppfattas som 

så lika att de lätt förväxlas med varandra (Walsh et al. 2007). Leek & Kun (2006) definierar 

homogenitetsförvirring som en felaktig värdering på grund av en uppfattad likhet mellan 

produkterna. Likheterna kan ligga i paketering, typsnitt, namn eller andra utseendemässiga 

                                                 
6 Overload 
7 Similarity 
8 Ambiguity 
9 Similarity confusion 
10 Overload confusion 
11 Ambiguity confusion 
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faktorer vilket kan leda till felköp. Walsh et al. (2007) beskriver förvirringen som en 

benägenhet att tro att olika produkter i en och samma produktkategori är visuellt eller 

funktionellt lika. Förutom produktens utseende kan både kommersiella meddelanden och 

prissättning leda till förvirring och en benägenhet av konsumenten att göra misstag i sin 

beslutsprocess. Produkter som har en liknande prissättning uppfattas som mer lika av kunden 

än produkter som skiljer i pris (Foxman et al. 1992). En svårighet att upptäcka nya produkter, 

en osäkerhet om olika produkter är tillverkade av samma företag eller en oförmåga att hitta en 

produkt som tidigare visats i ett reklaminslag på TV är konkreta exempel på när 

homogenitetsförvirring försvårar konsumentens köpprocess (Walsh et al., 2007).  

 

Flertalet forskare (Tversky & Shafir 1992; Dhar 1997; Jacoby & Morrin 1998; Mitchell & 

Papavassiliou 1999) menar att det är mer troligt att konsumenten skjuter upp eller avstår från 

ett köp om denne är medveten om att det finns en risk för förväxling av varor. Walsh et al. 

(2007) utmanar den teorin och menar istället att de flesta konsumenter är ovilliga eller 

oförmögna att skjuta upp ett köp. Dessutom anser de att om konsumenter uppfattar en stark 

likhet mellan produkter är det mer troligt att de ser dessa produkter som substitut. 

 

2.3.2 Överflödsförvirring 

De olika alternativ som används av konsumenter för att ta del av information utvecklas hela 

tiden. Walsh et al. (2007) menar att det bidrar till att stärka kundens självständighet och makt 

i köpprocessen vilket definieras som konsumentbemyndigande12. Detta leder till flera fördelar 

för både konsumenter och företag, men forskning visar också att många konsumenter 

upplever en för stor mängd information som blir svår att ta med i en beslutsprocess vilket 

slutligen leder till mindre kontroll (Walsh et al., 2007). Konsumenter tar inte frivilligt in för 

mycket information utan värderar alltid valda delar av den givna informationen. Med de stora 

mängder stimuli som konsumenter idag utsätts för är det dock svårt att göra en selektering, 

vilket bidrar till den uppkomna förvirringen (Leek & Kun, 2006). Eftersom den misslyckade 

selekteringen av stimuli påverkas av de kognitiva delarna hos varje konsument kan det ses 

som en personlig egenskap som kan skilja åt mellan individer (Walsh et al., 2007). Walsh et 

al. (2007) definierar begreppet överflödsförvirring som konsumenters svårighet att göra 

jämförelser och förstå skillnader när de ställs inför mer information och fler alternativ än de 

kan hantera. De menar att ju fler valmöjligheter som konsumenten ställs inför, desto lägre 

                                                 
12 Consumer empowerment 
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självförtroende får denne i sin beslutsfattning. Det kan resultera i ett uppskjutet köp, en 

ofrivillig lojalitet till ett visst varumärke eller rutinköp för att slippa värdera de olika 

alternativen. En oförmåga att veta vilken produkt som matchar sina behov bäst och en 

svårighet att bestämma var köpet ska genomföras är konkreta exempel på resultatet av 

överflödsförvirring (Walsh et al., 2007). 

 

2.3.3 Tvetydighetsförvirring 

Walsh et al. (2007) definierar termen tvetydighetsförvirring som konsumenters bristande 

tolerans för att hantera oklar, missledande eller tvetydig information och kommersiella 

meddelanden gällande en produkt. Mitchell et al. (2005) förklarar det istället som en 

oförmåga att förstå information vilket leder till en omvärdering av tidigare kunskap gällande 

produkten. Tvetydighetsförvirring kan exempelvis vara ett resultat av en teknisk komplexitet, 

en medvetet missledande information eller en av flera parter motsägelsefull information. 

Författarna menar att även om all information presenteras korrekt kan den tolkas felaktigt av 

konsumenten vilket leder till förvirring. 

 

Tabell 3. Konsumentförvirring 

 

 

2.4 Strategier 

Walsh et al. (2005) anser att konsumenter kan uppfatta olika grad av förvirring trots att de 

utsätts för samma valmöjligheter inom ett sortiment. Detta beror på kundens förmåga att 

bearbeta den stimuli och annan information som finns tillgänglig i samband med produkten 

samt hur denne väljer att använda strategier för att minimera förvirring och tidsåtgång av 

beslut (Walsh et al., 2005). När individen upplever att förvirringen överstiger en viss nivå 

kommer denne att försöka råda bot på den kognitiva oklarheten genom att använda särskilda 
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strategier. Dessa har som uppgift att tydliggöra mål, att minska tvetydighet och att öka 

förståelsen vid tillfällen då köpbeslut ska fattas (Mitchell & Papavassiliou, 1999). Mitchell 

och Papavassiliou (1999) har introducerat ett flertal strategier och av dessa anses fyra stycken 

relevanta för uppsatsens studie:  

 

1. Tydliggöra köpets mål13 

2. Söka ytterligare information14 

3. Minska ned alternativen15 

4. Rådfråga/anförtro16 

 

Författarna menar att då konsumenten använder sig av strategi 1 försöker denne klargöra för 

sig själv vad som är målet med köpet i fråga. För att kunna fastställa vilken eller vilka 

produkter som uppfyller det mer eller mindre specifika målet går individen vidare i 

köpprocessen genom att söka ytterligare information inom sortimentet, det vill säga att 

strategi 2. Konsumenten eftersöker eller väljer då bort särskilda attribut hos produkten som 

uppfyller eller hämmar de mål som tidigare fastställts. Detta innebär att konsumenten tar sig 

mer tid till informationsinhämtning för att enklare kunna utföra ovannämnd strategi. Exempel 

på detta kan vara att kunden läser informationen på förpackningar mer utförligt, jämför priser 

med viktinnehåll eller väljer ut relevant marknadsföring som förekommer i anknytning till 

sortimentet. Mitchell och Papavassiliou (1999) anser däremot att effektiviteten av denna 

strategi beror på att den insamlade informationen ibland kan vara motstridig mot tidigare 

inhämtad information och således öka förvirringen hos kunden. Oavsett om den insamlade 

informationen är motstridig eller inte finns fortfarande en risk att mängden information växer 

sig allt större, övergår i ett överflöd och istället förvirrar kunden ytterligare. Detta gäller även 

om de valda attributen inom preferensramen är svåra att rangordna och därmed måste ställas 

mot varandra för utvärdering (Mitchell & Papavassiliou, 1999). 

 

De ovanstående strategierna gör att de potentiellt tänkbara valmöjligheterna blir färre och 

därmed kan köpet förenklas. Med andra ord används sedan strategi 3 där konsumenten kan 

inkludera preferenser eller tidigare uppfattning av produkterna inom sortimentet (Mitchell & 

                                                 
13 Clarify choice goals 
14 Seek additional information 
15 Narrow down choice set 
16 Share/delegate 
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Papavassiliou, 1999). Detta kan exempelvis innebära att kunden köper den billigaste varan, en 

produkt från ett varumärke som kunden anser vara bäst eller någon annan typ av delvis 

förbestämd regel angående inköpet. Författarna beskriver också strategi 4 då konsumenten 

rådfrågar en person som antingen besitter mer kunskap om utbudet eller en tillförlitlig åsikt 

som kunden kan basera sitt beslut på. Exempel på sådana personer kan vara en anställd i 

butiken, en vän, en familjemedlem eller en partner.  

 

Walsh et al. (2005) menar att en konsument vid köp av lågengagemangsprodukter inte är lika 

mån om att samla fullständig information om produkten eftersom ett icke-optimalt köp oftast 

inte ger några större konsekvenser på individen eller dennes ekonomi. De anser att en av 

strategierna som ofta förekommer vid köp av produkter gällande högt engagemang är 

beslutsuppskjutning17, det vill säga att konsumenten skjuter upp köpbeslutet och därmed 

förlänger köpprocessen ytterligare. Individen tillåter därmed sig själv att tänka över beslutet, 

rangordna olika attribut eller ägna sig åt en mer extensiv informationsinhämtning (Walsh et 

al., 2005). Enligt Foxman et al. (1992) kan en mer utförlig beslutsprocess bidra till att 

förvirringen minskar vilket gör att beslutsuppskjutning som strategi inte är lika trolig vid köp 

av lågengagemangsprodukter. Detta eftersom konsumenten oftast undersöker alternativen 

mindre genomgående i jämförelse vid köp av högengagemangsprodukter. 

 

Tabell 4. Förvirringförminskningsstrategier 

 

 

                                                 
17 Decision postponement 
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2.5 Analysmodell 

Modellen illustrerar en konsuments köpprocess och vilka faktorer som kan påverka och 

följaktligen leda fram till ett köpbeslut. 

 

Figur 1. Analysmodell 

Stimuli i form av butiksstimuli och produktattribut kan ge ett intryck av överflöd, 

homogenitet och tvetydighet vilket kan öka konsumentens upplevda förvirring i en 

köpsituation. Dock kan konsumenten använda dessa stimuli som verktyg för att utforma 

strategier som kan minska förvirringen. Individen kan därmed reagera på olika typer av 

stimuli för att lättare kunna identifiera den sökta produkten inom ett sortiment. Konsumentens 

preferenser och grad av engagemang kan dessutom komma att påverka utformningen av 

strategier, vilket kan leda till en ytterligare minskning av den uppfattade förvirringen. Graden 

av engagemang, som kan kopplas till konsumentens intresse för produktsortimentet, påverkar 

hur lång tid denne är villig att ägna åt köpprocessen och därmed hur mycket tankekraft som 

används för att forma strategier. Mot köpprocessens slut väger konsumenten samman den 

förvirring som uppkommit och som till viss grad utarbetats genom utformning av strategier 

samt den hänsyn som tagits till dennes preferenser och engagemang. Denna kombination 

utgör därmed en grund som konsumenten fattar sitt köpbeslut på. Ur ett helhetsperspektiv är 

de olika variablerna likvärdiga när konsumenten ska fatta ett köpbeslut. Däremot kan 

förhållandet skilja sig på individnivå då en del konsumenter låter vissa aspekter väga tyngre 

än andra under köpprocessen.  
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3. Metod 

3.1 Val av forskningsdesign och strategi 

Undersökningen byggde på en kvalitativ metod för att säkerställa djupare och mer komplexa 

svar än vid en kvantitativ undersökning. Detta för att på ett bättre sätt kunna besvara 

undersökningens syfte (Carson, 2001:64-65). Studien utgick från en deduktiv ansats vilket 

betyder att ett teoretiskt ramverk användes för att förklara relationen mellan valda begrepp 

(Saunders et al., 2009:124). Valet av strategi föll på fokusgrupper, en metod som ligger under 

paraplybegreppet gruppintervju (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:343). Enligt Carson 

(2001:122) är fördelen med fokusgrupper att samtalet rör ett bestämt ämne, samtidigt som 

moderatorernas roll minskar avsevärt i jämförelse med andra intervjumetoder. Därmed 

minimeras risken för att moderatorerna påverkar deltagarna med egna spekulationer och 

åsikter. Carson (2001:122) menar istället att moderatorerna fungerar som katalysatorer för 

diskussionen vilket kan stimulera deltagarna att resonera kring sina upplevelser och göra egna 

jämförelser mellan variabler och idéer. Genom att använda fokusgrupper som metod kan en 

djupare förståelse nås än med enskilda intervjuer eftersom deltagarna kan interagera och 

därmed hjälpa varandra att resonera kring mer komplexa typer av beteenden och upplevelser 

(Carson, 2001:114, 116). 

 

För att fokusgrupperna ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt är det viktigt att deltagarna 

har en gemensam upplevelse att diskutera (Thilenius, 2016). Därför användes visuella 

hjälpmedel i form av bilder som visade olika produktsortiment med anslutande stimuli. På så 

sätt kunde alla deltagare visualisera en liknande situation att basera sina resonemang på. 

Studien är explanatorisk och syftar till att undersöka en situation för att kunna förklara 

förhållandet mellan diverse teoretiska variabler (Saunders et al., 2009:140), i detta fall 

förvirring, stimuli, strategier samt kundens egna preferenser och engagemang gällande 

köpbeslut i en livsmedelsbutik. Valet av en kvalitativ studie beror på det som undersökningen 

ämnar att mäta, det vill säga konsumenters tankar, attityder och åsikter kring köpbeslut som 

de fattar i livsmedelsbutiker (Carson, 2009:116). Studiens upplägg gör det möjligt för 

intervjuobjekten att förklara eller utveckla sina resonemang samtidigt som moderatorerna ges 

en möjlighet att ställa följdfrågor för att tydliggöra begrepp eller idéer. Saunders et al. 

(2009:324) menar att deltagarna kan leda diskussionen i riktningar som från början varit 

oplanerade, men som ger upphov till en ökad förståelse kring ämnet. Vidare kan 

intervjuobjekten under diskussionens gång konfronteras med tidigare outforskade aspekter av 
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ämnet och därmed tillåta sig att resonera högt, något som kan resultera i en insiktsfull och 

detaljerad samling svar (Saunders et al., 2009:324). 

 

3.2 Urval av intervjuobjekt 

Studiens deltagare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 1973:67) och utifrån 

deras lämplighet sett till undersökningens ämne. Personerna ansågs vara intressanta att 

undersöka eftersom de är en grupp med varierande intresse gällande livsmedelsprodukter och 

kunde därmed komma att förse studien med relevanta insikter angående det valda ämnet. 

Deltagarna är i åldersgruppen 20-30 år och inhandlar produkter i livsmedelsbutiker flertalet 

gånger i veckan. Urvalet motiveras följaktligen med att yngre personer kan ha mindre 

utvecklade och inte lika förstärkta vane- eller lojalitetsköp jämfört med en äldre åldersgrupp. 

Det kan innebära att de är mer mottagliga för olika stimuli kopplade till diverse 

produktsortiment. Faktumet att de flesta deltagare är studenter gör att deras ekonomiska 

situation och köpkraft är relativt likvärdig. Deltagare i fokusgrupper kan ofta ses som 

homogena sett ur flera aspekter, något som bygger på försök att få åsikter och idéer att 

filtreras genom ett gemensamt element (Thilenius, 2016). För den här studien är åldersspannet 

och det faktum att de flesta deltagare är studenter de gemensamma faktorerna, vilket kan 

medföra en större förståelse och interaktion mellan deltagarna. Enligt Mitchell och 

Papavassiliou (1997) är det mer troligt att konsumenter blir förvirrade på grund av oklara mål 

eller otydliga köpkriterier, vilket kan vara ett resultat av bristande erfarenhet eller låg 

marknadsspecifik kunskap.  

 

3.3 Val av produkter och plats 

De varor som uppsatsen ämnar att undersöka är livsmedelsprodukter som karaktäriseras av 

lågt engagemang från konsumentens sida. Varorna valdes på grund av det faktum att flertalet 

konsumenter kommer i kontakt med dessa relativt frekvent. Eftersom lågengagemangsköp 

skulle undersökas valdes ett flertal olika produktsegment inom denna kategori för att få en 

bredare överblick av ämnet. När fokus inte ligger på en specifik vara minimeras risken för att 

deltagarnas individuella åsikter blir allt för styrande i undersökningen. Produktsegmenten 

skiljer sig åt på olika sätt men har den gemensamma faktorn att de karaktäriseras av lågt 

engagemang. Antalet produktkategorier motiveras följaktligen med att det efter 

fokusgruppernas samtal skulle kunna ges möjlighet att utröna vad som påverkar kunden i 

olika situationer för att kunna identifiera mönster. 
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En selektering inom de olika produktsortimenten kan möjligtvis bero på att individen har en 

koppling till varan sedan tidigare. Detta kan exempelvis vara ett vaneköp, att kunden är lojal 

gentemot ett särskilt varumärke eller att denne är bekant med detta på grund av 

marknadsföring eller positiv word-of-mouth. Platsen där livsmedelsprodukterna saluförs 

karaktäriseras av en relativt föränderlig miljö gällande stimuli, något som kan komma att 

förändra konsumentens köpbeteende. Dessa förhållanden gjorde således undersökningen 

intressant då det breda sortimentet kan skapa förvirring hos kunden, vilket kan leda till en 

ökad kännedom om diverse butiksstimuli. Konsumenten kan i samband med dessa ge uttryck 

för vilka strategier som används för minska den förvirring som uppstår. 

 

3.4 Undersökningens utformning 

Uppsatsens undersökning genomfördes med en kvalitativ metod bestående av tre 

fokusgrupper med fyra personer i vardera grupp. Författarna agerade moderatorer för att ställa 

öppna frågor av semi-strukturerad karaktär vilket gav utrymme för diskussion kring ämnet. 

Antalet deltagare i varje fokusgrupp motiveras av ämnets relativt komplexa karaktär samt 

användningen av ett visuellt hjälpmedel (Saunders et al., 2009:344). Syftet med metodvalet 

var att frambringa individuellt förankrade åsikter och erfarenheter samt möjliggöra utrymme 

för deltagarna att djupgående ta del av, resonera kring och bygga vidare på andra deltagares 

tankar och åsikter om ämnet (Carson, 2001:116). För att undersökningen skulle täcka 

specifika ämnen upprättades en särskild struktur. Ordningen på frågorna som ställdes samt 

eventuella följdfrågor berodde på hur konversationen utvecklades (Saunders et al., 2009:320). 

 

Fokusgrupperna ägde rum den 19:e och 20:e april 2016 och varade i 78, 81 respektive 73 

minuter. Den plats som valdes ut var neutral och intervjuobjekten hade inte någon starkare 

koppling till lokalen (Saunders et al., 2009:345; Carson, 2001:120). Enligt Carson (2001:120) 

bör samtalslängden för en fokusgrupp ligga mellan 60-180 minuter för att möjliggöra en 

tillräcklig insamling av information från deltagarna. Undersökningens fokusgrupper pågick i 

60-90 minuter vilket berodde på att en mättnad uppnåddes på grund av återkommande 

information. Istället för att använda utomstående moderatorer antog uppsatsförfattarna rollen 

som dessa eftersom de var pålästa om ämnet, något som kan ge en positiv effekt på de 

följdfrågor som ställs. Moderatorerna var två till antalet, vilket underlättade för varierande 

observationer och tolkningar under samtalens gång än om enbart en moderator varit 

närvarande. Detta möjliggjorde dessutom en mer noggrann och diskuterande 
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analysgenomgång av de data som samlades in (Carson, 2001:121). 

 

Inledningsvis sammanställdes ett antal frågor till en pilotenkät som sedan testades av ett antal 

oberoende individer vilka inte ingick i studiens senare stadie. Syftet med en pilotenkät var att 

reducera antalet missuppfattningar som kunde uppstå vid det senare undersökningstillfället 

(Saunders et al., 2009:394). Efteråt fördes en diskussion kring huruvida frågorna var enkla att 

förstå eller om de behövde omformuleras. Diskussionen var beroende av pilotrespondenternas 

svar och om de uttryckte en oförståelse kring meningsbyggnad eller frågornas innebörd. 

Liknande problem kunde dock med enkelhet justeras vid fokusgruppernas möten då 

moderatorerna misstänkte att frågan missuppfattades av ett eller flera intervjuobjekt. 

 

I den faktiska undersökningen fick intervjuobjekten en relativt kort genomgång av ämnet de 

skulle diskutera där information om specifika begrepp inom uppsatsens teoretiska ramverk 

utelämnades för att inte forma deltagarnas svar och resonemang. Intervjuobjekten 

uppmanades dessutom att identifiera likheter och skillnader i varandras utläggningar för att 

skapa ett mer dynamiskt samtal. Den beskrivna inledningen genomfördes med syftet att ge en 

tydlig förklaring av undersökningens ändamål, för att göra intervjuobjekten medvetna om vad 

den kommande diskussionen skulle behandla. Denna information hade även för avsikt att 

minimera förekomsten av frågor till moderatorerna under intervjuernas förlopp som eventuellt 

hade kunnat störa samtalets flöde (Saunders et al., 2009:331-332). 

 

Samtliga deltagare samtyckte till att samtalen spelades in och de gjordes medvetna om att de 

var anonyma och att de antingen kunde stänga av ljudinspelaren eller lämna gruppen vid 

valfri tidpunkt under samtalets gång. För att minimera risken för att detta skulle inträffa eller 

att en annan osäkerhet skulle uppkomma informerades intervjuobjekten om inspelningens 

betydelse för studien (Saunders et al., 2009:341). Anledningen till att samtalen spelades in var 

att förebygga risken för bortfall av viss information som kunde gå förlorad om 

informationsinsamlingen enbart skulle ske genom anteckningar. Även om fokus låg på att 

uppmärksamt lyssna på deltagarnas samtal antecknades vissa icke-verbala anmärkningar, så 

som ansiktsuttryck, kroppsspråk och dylikt (Saunders et al., 2009:339). 

 

Efter genomgången ställde moderatorerna frågor som rörde deltagarnas förhållningssätt till 

inhandling i livsmedelsbutiker, hur deras handlingsvanor ser ut samt om de på olika sätt 

reflekterat över ämnet förvirring och dess svårigheter tidigare. Intervjuobjekten kunde därefter 
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tillsammans diskutera generella problem angående förvirring som enligt dem kan uppstå vid 

köpbeslut i livsmedelsbutiker. När den inledande diskussionen hade nått sitt slut och 

deltagarna hade blivit mer bekanta och bekväma med varandra kom moderatorerna att 

muntligt och visuellt framställa vilket produktsortiment den kommande diskussionen skulle 

gälla. Intervjuobjekten fick sedan enskilt utvärdera hur ofta de köper produkten med hjälp av 

en fyrgradig skala enligt nedan: 

 

1. Aldrig köpt 

2. Köper sällan 

3. Köper relativt ofta 

4. Köper regelbundet/ofta 

 

Denna utvärdering utfördes för att kunna identifiera vilket förhållande respektive deltagare 

har till varje produktsegment och därmed underlätta för vidare slutsatser och antaganden 

senare i diskussionen. Därefter visades en bild över hur ett produktsortiment ser ut i sin helhet 

och hur de olika varorna är placerade. De olika sortimenten innehöll en sammansättning av 

produkter från olika varumärken som gjorde dem relevanta för studien eftersom de kunde 

kopplas till en eller flera underbegrepp inom konsumentförvirring. Under undersökningens 

gång visades tolv fotografier18 föreställande olika produktsortiment tagna i två anonyma 

butiker belägna i Uppsala. Syftet med dessa bilder var att skapa en helhetsbild för att få 

intervjuobjekten att lättare kunna visualisera och leva sig in i en köpsituation då intervjun inte 

skedde i en fysisk livsmedelsbutik. Detta möjliggjorde för mer detaljerade förklaringar och 

resonemang kring hur deltagarna tänker angående köpprocessen och alla dess tänkbara 

komponenter. Deltagarna skulle inte nödvändigtvis välja ut en specifik produkt på bilden som 

presenterades vid det exakta tillfället utan istället utveckla en tankegång som kan appliceras 

på detta eller ett liknande sortiment. I detta stadie av undersökningen ställde moderatorerna ett 

antal följdfrågor baserade på undervariablerna inom konsumentförvirring, strategier och 

stimuli. Detta gjordes med viss diskretion för att inte styra deltagarnas samtal för mycket. 

 

I de fall där stimuli var svåra att identifiera i bilderna underlättade moderatorerna för 

intervjuobjekten att lägga märke till dessa. Beroende på utbudets storlek fanns det även 

möjlighet att förstora bilderna på delar av sortimentet för att lättare kunna urskilja utseende av 

                                                 
18 Se bilaga 1 
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vissa förpackningar eller specifika produktdetaljer. Målet var att göra den initiala bilden så 

tydlig som möjligt för att därmed skapa ett komplett helhetsintryck. Efter uppvisande och 

diskussion kring bildernas produktsortiment avslutades varje möte med sammanfattande 

frågor som både varit förbestämda och uppkommit under samtalens gång beroende på vad 

som diskuterats och hur mycket utrymme som givits till olika ämnen. Deltagarna gavs vid 

detta tillfälle även en sista chans att utveckla eller yttra någon ny tanke som de såg som 

relevant. 

 

Efter genomförandet av samtliga fokusgrupper användes ljudupptagningarna för att 

transkribera intervjuerna i sin helhet. Kopplingar gjordes mellan intervjuobjektens utlåtanden 

och anteckningar gällande individernas kroppsspråk och eventuell gruppdynamik. Det 

nedskrivna materialet analyserades sedan separat av båda uppsatsförfattarna för att identifiera 

olika samtalsteman. Därefter genomfördes en kontroll av likheter och skillnader mellan 

författarnas uppfattning angående indelning av teman. Detta möjliggjorde att olika 

samtalsämnen eller enskilda utlåtanden kunde grupperas in under dessa teman för att tydligare 

kunna se mönster som kunde knytas till teoretiska begrepp och övriga iakttagelser (Saunders 

et al., 2009:488).  

 

3.5 Metoddiskussion 

Denna undersökning ämnar att undersöka konsumentförvirring vid köp av 

lågengagemangsprodukter. För att säkerställa en tillräcklig mängd produkter i 

undersökningen, samt en tydlig variation mellan dessa, valdes livsmedelssektorn som 

undersökningsobjekt. De bilder som visades under studiens gång togs i två stycken butiker i 

Uppsala kommun, tillhörande två av de största livsmedelskedjorna i Sverige. Anledningen till 

att två olika butiker valdes var för att kunna tillvarata de olika stimuli som förekommer intill 

produktsortimenten. För att göra undersökningens storlek mer lämplig lades fokus på fysiska 

stimuli i butiken och därmed behandlades inte stimuli som baseras på dofter, ljud eller ljus. 

 

Tidigare studier inom området har mestadels genomförts med kvantitativa mätmetoder. Även 

om kvantitativ data ger upphov till ett mer generaliserbart resultat valde författarna en 

kvalitativ metod för att kunna undersöka komplexa beteenden på ett djupare plan (Carson, 

2001:64-65).  
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3.6 Metodkritik 

Saunders et al. (2009:335) har identifierat svårigheter vid användandet av semi-strukturerade 

intervjuer som metod. Dessa rör kvalitén av de insamlade data och ger sig uttryck i bristande 

trovärdighet, validitet och generaliserbarhet samt olika former av yttre påverkan på resultatet. 

De menar att ett svar på kritiken mot en bristande trovärdighet är att undersökningen speglade 

en specifik situation som rådde vid tillfället då undersökningen genomfördes och behöver 

därför inte vara möjlig att duplicera. Eftersom denna situation antas vara komplex har en icke-

standardiserad metod fördelen att vara flexibel för att så bra som möjligt kunna undersöka 

situationen. Att denna undersökning skulle vara möjlig att genomföra igen med syfte att 

kontrollera resultatet är därför inte realistiskt. Även om intervjuobjekten inte var bekanta med 

varandra fanns fortfarande en risk att enskilda åsikter utvecklades till gruppåsikter på grund 

av sociala influenser (Saunders et al., 2009:117). Detta hade även kunnat inträffa om en 

majoritet av intervjuobjekten uttryckte en viss ståndpunkt och resterande individer anpassade 

sig till detta synsätt. 

 

Det finns ett flertal faktorer som kunnat påverka resultatet, både gällande moderatorerna och 

intervjuobjekten. Moderatorernas röstläge, kommentarer och kroppsspråk kan ha påverkat 

deltagarnas givna svar (Saunders et al., 2009:333). Dessutom kan moderatorernas tolkning av 

deltagarnas svar vara annorlunda än det deltagarna faktiskt menat. Om moderatorerna hade 

svårt att få deltagarna att känna tillit och trovärdighet för studien hade det kunnat påverka den 

information som deltagarna gav (Saunders et al., 2009:331). Kvalitativa studier möter även 

svårigheten i bristen på generaliserbarhet i sitt eget resultat samt gentemot liknande studier 

(Saunders et al., 2009:335). Däremot kan validiteten inte ses som ett problem eftersom det 

grundar sig i hur pass väl moderatorerna lyckades få tillgång till deltagarnas kunskap och 

erfarenhet, vilket sällan är ett problem vid semi-strukturerade intervjuer. Den höga validitet 

som kan uppnås till skillnad från helt standardiserade intervjuer beror på att frågorna kan 

förklaras ytterligare vid feltolkning, deltagarnas svar kan följas upp och ämnen kan diskuteras 

från flera vinklar (Saunders et al., 2009:326-328). Dock är det omöjligt att göra en statistisk 

generalisering mot en hel population när fokusgrupper och semi-strukturerade intervjuer 

används eftersom undersökningen baserades på en liten grupp personer som inte kan 

representera en population (Saunders et al., 2009:335). 
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Det förekommer en del begränsningar med denna undersökning som kan relateras till kundens 

upplevelse när denne inte befinner sig i den fysiska butiken, däribland att finstilt information 

som exempelvis innehållsförteckning inte kunde undersökas grundligt av konsumenten. I 

dessa fall fick moderatorerna istället fråga deltagarna vad de eftersöker när en sådan typ av 

informationsinhämtning sker. 

 

Den fyrgradiga skala som fungerade som hjälpmedel för att identifiera deltagarnas 

inhandlingsfrekvens kan ha uppfattats som tvetydig och kan därför ha påverkat resultatet. 

Samtliga fokusgrupper diskuterade skalan och hur de uppfattade den för att sedan enas om en 

passande tolkning.  

 

Urvalet av deltagare skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Alvehus, 1973:67) för att 

kunna attrahera så många personer som möjligt till undersökningen. Ett bekvämlighetsurval 

kan leda till en homogen grupp som i vissa fall känner varandra sedan tidigare, något som kan 

leda till en annorlunda dynamik än planerat (Saunders et al., 2009:344). Detta har i största 

möjliga mån förhindrats genom att placera de deltagare som känner varandra sedan tidigare i 

olika fokusgrupper.  
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4. Resultat 

4.1 Utseende och position 

Ett flertal av intervjuobjekten menar att produktsortimenten ofta är stora och att det är svårt att 

särskilja produkterna från varandra, något som enligt dem kan försvåra köpbeslutet. Flera 

deltagare nämner i samband med detta att de har bristande kunskap om diverse 

produktsortiment, vilket leder till att de ofta väljer förpackningar där produktsegmentets 

övergripande namn står tydligt. De flesta deltagare säger dessutom vid något tillfälle under 

studien att produkter som inte har ett allt för annorlunda utseende ofta kan fungera som 

substitut för varandra. Då intervjuobjekten har begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av 

produktsortimentet anser flertalet av deltagarna att de skulle välja mellan förpackningar som 

de känner igen, alternativt välja en produkt vars förpackning ser neutral ut. 

”Jag skulle gå på utseende, något som är tydligt. Antingen att det står tydligt på 

förpackningen eller att det finns bilder.” 

Deltagarna har delade meningar kring de produkter som kan kategoriseras som 

budgetalternativ. Ett fåtal intervjuobjekt köper ofta det billigaste alternativet i sortimentet, 

men desto fler avskräcks från budgetmärken och deras utseende eftersom de är skeptiska 

gentemot produkternas kvalitet. Varorna kan trots sina fördelaktiga priser komma att väljas 

bort på grund av att de har mindre tilltalande förpackningar. Detta är även vanligt 

förekommande för andra intervjuobjekt som vill känna ett förtroende för varan om ett köp ska 

bli aktuellt. Den negativa inställning som ett flertal deltagare har gentemot budgetalternativ 

inom vissa produktsegment baseras således mer på förpackningens utseende än på produktens 

faktiska innehåll eller kvalitet. En fokusgrupp är även överens om att de skulle köpa produkter 

från ett budgetmärke om deras förpackningar hade samma utseende som de dyrare 

produkterna. För vissa livsmedelssegment skulle dock ingen av intervjuobjekten överväga att 

köpa det allra billigaste alternativet utan välja en produkt som prismässigt ligger i ett 

mellanskikt. 

 

Inom flera produktsortiment kan annorlunda eller intetsägande förpackningar leda till att 

konsumenten väljer en annan produkt eller skjuter upp köpbeslutet. Vissa personer i 

undersökningen nämner hur de associerar en produkts färgskala med dess egenskaper. 

Flertalet deltagare reagerar negativt på starka färger då detta ses som ett tecken på 

onaturlighet och ibland kan kopplas till ett onyttigt eller konstgjort innehåll. Ett flertal 
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deltagare menar därmed att förpackningen säger mycket om produktens innehåll och att detta 

särskilt spelar roll vid ett förstagångsköp. De uppger också att de ofta tittar på de ord som 

finns på olika förpackningar och tar därefter ett beslut baserat på vad de tror kan uppfylla 

deras behov på bästa sätt. 

“Den där färgremsan i mitten syns väldigt väl. Jag ser den, men jag vill inte köpa någonting 

därifrån.” 

Flera deltagare uppger att de attraheras av produkter som exponeras på exempelvis hyllgavlar 

eller i korgar. En deltagare identifierar dyrare varumärken snabbt och drar sedan slutsatsen att 

närliggande produkter befinner sig i samma prisklass. Samma person tittar ofta på den 

nedersta hyllan eftersom hon anser att de större och billigare förpackningarna brukar finnas 

där. Ett fåtal deltagare uppger att produkternas placering på hyllan spelar roll vid köp av ett 

produktsortiment och ett par deltagare nämner att deras blickar ofta dras till en viss del av 

hyllan eftersom de ofta hittar vad de letar vid just den hyllsektionen. 

 

4.2 Priser, rabatter och skyltning 

Flera av deltagarna anser att de ofta styrs av ett rutinmässigt beteende vid köp av 

livsmedelsvaror, men att beteendet kan brytas om flerköpspriser eller andra reducerade priser 

finns tillgängliga. Några intervjuobjekt nämner att detta särskilt gäller för dyrare produkter då 

deras köpbeslut i hög grad beror på vilka rabatter som erbjuds. En person beskriver att hans 

köpbeteende styrs mycket av pris och att det är detta stimuli som han lägger märke till först. 

Flera intervjuobjekt nämner att de ofta köper ett billigare eller det billigaste alternativet 

beroende på produkt och att de i somliga fall använder ett tidigare bestämt pris som 

referenspunkt. Flera individer uppger att det förekommer situationer där de anser att 

prisskillnaderna är små, oavsett vad som står på skyltarna inom sortimentet. Detta blir även en 

bidragande faktor till varför de uppfattar vissa produktsegment som homogent. Inom de 

produktsegment där prisskillnaden är liten uppger de flesta deltagare att de inte är 

priskänsliga, men vid större prisskillnader uppstår ofta en målkonflikt mellan prisnivå och 

produktinnehåll. Då deltagarna ser köpet som ett engångsköp styrs de inte i lika hög grad av 

pris utan köper den produkt som de anser vara bäst utefter bestämda kriterier. 

”För mig spelar det ingen roll med rabatter när det är så billigt. Det blir mer aktuellt att 

tänka på pris när det gäller dyrare varor, för då sparar jag en större summa pengar.” 
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Några av deltagarna överväger ibland att köpa ett dyrare alternativ på grund av etiska aspekter 

eller om varan är ekologisk, vilket enligt dem kan underlätta köpbeslutet. Flera individer i två 

fokusgrupper påstår att de inte märker om det tillkommer nya varor till sortimentet. Varan 

måste då exponeras eller lyftas fram som en nyhet via skyltning för att denna ska 

uppmärksammas. 

 

Prisnivå nämns som ett stimuli som ofta motiverar till köp, dock med förutsättningen att det 

billigare alternativet är känt för konsumenten sedan tidigare. För de deltagare som har starka 

vaneköp skulle det krävas en stor prisskillnad för att motiveras till att byta varumärke. Ett par 

intervjuobjekt som inte har några vaneköp nämner att de lättare kan byta varumärke och att de 

ibland använder sig av kuponger när de finns i nära anslutning till produktsortimentet. De 

andra deltagarna menar att kuponger är för omständligt och lägger över ett ansvar på 

konsumenten. Därmed motiveras de mer av flerköpspriser eller vanliga prisreduceringar. En 

deltagare nämner att hennes vaneköp av vissa produkter grundar sig i att dessa ofta är föremål 

för flerköpspriser och andra reducerade priser som hon finner fördelaktiga. Skyltar med 

flerköpspriser är ett stimuli som påverkar nästan alla intervjuobjekt vid ett köpbeslut. Om 

dessa skyltar finns i anslutning till hyllan blir köpprocessen kort för de flesta deltagare. 

Undantag förekommer dock om varumärkena är okända för konsumenten, är av 

budgetkaraktär eller om konsumenten har andra, mer specifika preferenser. Några 

intervjuobjekt argumenterar för att de har tydliga preferenser inom vissa sortiment där smak 

kan variera mycket, något som gör att de inte är känsliga för nedsatta priser. Samma personer 

har dessutom ett mindre urval produkter som de varierar mellan, något de har kommit fram 

till genom att testa olika produkter i sortimentet.  

“Om det är någonting som är billigt, men att jag inte känner igen det så tänker jag att det är 

någonting lurt. Så jag påverkas av prissänkningar, men jag måste känna igen produkten.” 

4.3 Produktens innehåll och kvalitet 

Deltagarna förstår att det finns skillnader mellan olika varumärken men menar att de inte vet 

vilka dessa skillnader är, något som leder till att de ibland tillbringar en längre tid framför 

sortimentet. Flera deltagare uppger istället att de tror att produkterna innehåller samma 

ingredienser och har samma funktionella egenskaper. Dessa individer är av uppfattningen att 

det är upp till konsumenten att använda produkten på rätt sätt för att få ett bra resultat. Ett 

fåtal deltagare menar att trots att de inte känner till det funktionella värdet av de olika ämnena 
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i produkterna har de en låg tilltro till de ord som står på förpackningarna och i reklamen. De 

menar att dessa ord enbart är till för att sälja produkten. 

”Jag känner typ att jag inte litar på vad de skriver, att de lika gärna kan skriva vad som helst. 

Så jag läser inte och jag går typ bara på utseende skulle jag säga. Typ om den ser lite proffsig 

ut.” 

Trots en övergripande uppfattning bland intervjuobjekten att flera varor inom de flesta 

produktsortiment är likvärdiga brukar ett fåtal personer läsa innehållsförteckningar och välja 

produkt därefter. Ett intervjuobjekt upplever en förvirring kopplad till innehåll och funktion 

vilket leder till att hon köper de produkter hon känner sig trygg med. För de produkter som 

kan beskrivas som hygienartiklar har deltagarna skiftande åsikter. Flera personer gav 

utlåtanden som antydde att de billigaste produkterna har sämre funktionella egenskaper och 

somliga uttryckte tankar om att de till och med kan ge skador på konsumenternas kläder och 

hud. Andra deltagare har ett bristande intresse för dessa produkter och kan därför köpa det 

billigaste alternativet utan eftertanke. 

“Det känns som att den är lite giftig. Att den kommer att fräta sönder min hud, mina kläder 

och miljön. Men det baserar jag ju bara på utseendet.” 

 

4.4 Varumärkeskännedom och igenkänning 

Flertalet av intervjuobjekten upplever att de för vissa sortiment har ett antal produkter som de 

väljer vid varje nytt köpbeslut och att de därför sällan köper varor de inte har provat tidigare. 

En vanlig anledning till detta är risken för att den nya varan skulle vara sämre än den tidigare. 

Dessa vaneköp beskrivs på olika sätt av flera intervjuobjekt där de antingen har prövat sig 

fram till det bästa alternativet eller enbart fortsatt köpa den produkt som inhandlades första 

gången de kom i kontakt med sortimentet. Ett fåtal deltagare säger även att de rutinmässigt 

brukar gå till samma platser i butiken under sin inhandling och att de i somliga fall skärmar av 

från alla intryck. Det leder till att deltagarna köper de produkter de känner till och brukar 

köpa, vilket förkortar köpprocessen. 

“Jag har typ tunnelseende när det kommer till vissa varor. Jag vet exakt var de finns i 

affären, så om jag behöver det så går jag bara dit.” 

En annan person upplever varje köpprocess som påfrestande vilket försämrar hela 

köpupplevelsen. Andra individer beskriver specifika produktsegment som de inte är bekanta 

med där de upplever en svårighet att få en överblick av sortimentet. Det gör att antalet val 
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ökar vilket kan leda till att beslutsprocessen blir längre än önskat. Ett intervjuobjekt menar att 

han innan en påbörjad köpprocess anser ett flertal produktsegment som ett enkelt köp, men att 

köpbeslutet blir påfrestande när han väl ställs inför det. De andra intervjuobjekten instämmer 

och nämner även en upplevd trötthet vid köpprocessen. 

 

Varumärkeskännedom är en faktor som flera deltagare uppger skyndar på ett köpbeslut då de 

litar på att produkter från ett visst varumärke tillfredsställer deras behov. Detta beror främst på 

tidigare erfarenhet av någon av varumärkets övriga produkter. För de produktsegment som 

deltagarna inte har ställts inför tidigare är igenkänning en viktig faktor som skulle motivera 

till ett snabbare köpbeslut. Flertalet deltagare uppger att de känner igen produkter från 

föräldrars eller vänners hushåll och litar på att dessa personer har gjort ett väl genomtänkt 

köpbeslut. Under samtliga diskussioner uppgav deltagare att de ofta väljer en produkt de 

känner igen eftersom de känner sig trygga med det köpbeslutet. Vid köp av en del 

produktsortiment är denna trygghetskänsla starkare, vilket gör individerna tveksamma till om 

en eventuell prisnedsättning skulle påverka deras val av produkt. Vid diskussion kring vissa 

produktsegment har flertalet deltagare starka preferenser gällande varumärke oavsett grad av 

tidigare erfarenhet, vilket då istället beror på igenkänning och varumärkeskännedom. 

”Jag tror att jag hade köpt en sån för att det är den jag har sett mest. Typ hemma i folks kyl 

eller hemma hos mina föräldrar. Jag tänker att det är igenkänningen som gör det. Man 

känner sig trygg med den eftersom man har sett den.” 

En del personer nämner att deras köpprocess underlättas när den sker med någon annan 

eftersom stressen reduceras, detta trots att valmöjligheterna breddas på grund av ett minskat 

tunnelseende. En av deltagarna nämner som exempel att hon tidigare nästan uteslutande köpte 

de varor som hon kände igen från sitt föräldrahem, men att hon numera ofta handlar med 

vänner som ger henne tips och inspiration vilket har breddat hennes spektrum av produkter 

som hon kan tänka sig att köpa. En annan person nämner att hon skulle kunna gå emot sina 

preferenser om hon fick en rekommendation från en vän, något som de andra i samma grupp 

håller med om. 

”Jag påverkas mycket av rekommendationer. Jag går igång på om någon har en 

uppenbarelse om någon produkt som de delar med sig av. Jag är väldigt styrd av det. Då 

tänker jag inte ens utan bara kör på det jag fått tips om.” 
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4.5 Kunskap och intresse 

Ett par deltagare säger sig uppleva förvirring vid val av produkter som karaktäriseras av 

sällanköp. Istället för att ett vaneköp utvecklas köper dessa konsumenter olika produkter vid 

varje köptillfälle vilket enligt dem beror på en bristande kunskap om sortimentet och vilken 

produkt som passar dem bäst. En del av deltagarna beskriver detta som ett resultat av 

förvirring medan andra ser det som en generell konsekvens av ett ointresse. Några deltagare 

upplever att de är villiga att ägna mer tid åt köpbeslutet om de är intresserade av sortimentet 

och dess produkter. En deltagare uppger att hennes förvirring kring vissa produktsortiment har 

minskat i takt med en ökad varumärkeskännedom och mer kunskap om produkternas innehåll, 

något som flera av gruppmedlemmarna håller med om. 

”Här står jag kvar lite, och så kollar jag igenom vad det är i, typ om det är tillsatt socker 

eller inte. Har det kommit något nytt märke eller någon ny smak så tycker jag det är jättekul. 

Ja, men här tycker jag att det är kul liksom.” 

Ett fåtal intervjuobjekt i samma fokusgrupp säger att de vill inhandla varor efter ett recept, 

men att recepten ofta innehåller många ingredienser. Detta leder då till allt för många 

köpbeslut vid ett och samma tillfälle. En annan deltagare instämmer och tillägger att hon kan 

uppleva en situation som besvärlig när hon står framför ett sortiment eftersom hon sällan har 

bestämt sig innan hon kommer in i butiken. Samma person brukar också känna en viss trötthet 

när det finns ett omfattande antal alternativ att välja mellan, vilket kan resultera i att hon 

avstår från att fatta ett beslut och skjuter upp köpet. Flera deltagare uppger att de vid flera 

produktsortiment har en bristande kunskap om vad de olika förpackningarna säger sig erbjuda 

samt ett litet intresse för att hitta mer information. För de produkter som kan karaktäriseras 

som hygienartiklar är kunskapen om produkternas funktion mycket låg och flera deltagare 

anser att antalet varumärken och deras olika förpackningar försvårar köpbeslutet. Ett fåtal av 

intervjuobjekten säger att de är priskänsliga vid köp av vissa varor men att de vid köpbeslut 

av andra produkter kan lägga tid på att läsa innehållsförteckningar och jämföra olika 

alternativ. Detta motiverar de med att det beror på hur stort intresse de har för produkten och 

de flesta uppger att de inte skulle läsa en innehållsförteckning om de inte var tillräckligt 

intresserade av sortimentet i fråga. 

 

Ett fåtal av deltagarna kan skjuta upp ett köpbeslut som inte är absolut nödvändigt vid 

tidpunkten. De säger att anledningen till detta är att det inte alltid orkar lägga den energi som 

krävs för att fatta ett köpbeslut. En av deltagarna försöker undvika beslutsuppskjutning och 
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brukar därför anstränga sig för att komma fram till ett köpbeslut, något som ofta slutar med ett 

förenklat beslut som ger en slumpmässig produkt. En annan deltagare i samma grupp nämner 

att hon använder olika tillvägagångssätt beroende på produktsegment och om köpet är 

spontant eller planerat. Vid ett planerat köp väljer hon vanligtvis en produkt som hon ofta 

köper, men vid ett spontant köp kan hon välja en slumpmässig produkt för att spara tid. 

Övriga gruppmedlemmar menar att förvirringen ökar vid ett spontanköp, bortsett från de 

tillfällen då de lockas in i en köpprocess av en specifik orsak. Dessa personer uppger att de 

utvärderar hela sortimentet genom att tydliggöra sina preferenser. 

”Om det är för många alternativ så blir jag bara trött och tänker att jag struntar i det. Det 

slutar med att jag inte tar någonting alls och tänker att jag tar det en annan dag eftersom jag 

inte orkar.” 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Flera intervjuobjekt uppger att valet av produkt ofta bygger på en kombination av pris, 

innehåll, varumärkeskännedom och tidigare erfarenheter av produktsortimentet. Under 

samtliga fokusgrupper har igenkänning spelat en stor roll då deltagarna känner sig trygga med 

att välja en produkt de är bekant med sedan tidigare. Vid vissa tillfällen kan detta även väga 

tyngre än till exempel prisnedsättningar. När konsumenter ställs inför sortiment som de är 

obekanta med är det mer vanligt att förvirringen ökar. Denna förvirring minskar däremot om 

kunden har ett större intresse vid inhandlingen, något som ofta har ett samband med en ökad 

kunskap om varorna. Flertalet av deltagarna i fokusgrupperna ser många av varorna inom 

segmenten som likvärdiga, vilket leder till att de är mer benägna att utvärdera pris, utseende 

eller smak istället för faktisk funktion eller kvalitet. Vid dessa tillfällen gör konsumenterna 

ofta en avvägning mellan ett referenspris och en annan faktor, exempelvis produktens 

utseende eller innehållsförteckning.  
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5. Analys 

5.1 Stimuli och dess påverkan på konsumentförvirring 

Studien av Abratt och Goodey (1990) visar att konsumenters benägenhet att testa ett tidigare 

oprövat märke till stor del beror på hur varan framställs i butiken. Detta motsäger resultaten 

av uppsatsens undersökning där deltagarna sällan eller aldrig kan tänka sig att köpa eller byta 

till en vara vars märke är obekant för dem. Detta beteende kan möjligtvis förändras om 

exponeringen och varumärket ger ett tillräckligt förtroendeingivande intryck hos 

konsumenten. Eftersom bilderna visade hela sortiment fick intervjuobjekten däremot inte ta 

del av någon vara som exponerats avsides från hyllan.  

 

Utseendet på förpackningen är något flera av intervjuobjekten reagerar på och färger som 

sticker ut från mängden får dessa deltagare att reagera negativt. Detta leder till att 

konsumenten utesluter produkter vid första anblick vilket kan försämra chansen att genomföra 

ett för kunden optimalt köp. Dessutom leder de starka färgerna till en ökad irritation hos flera 

av deltagarna vilket ytterligare kan öka förvirringen.  

 

5.2 Stimuli och dess påverkan på strategier 

De stimuli som ofta kom att påverka flertalet deltagares köpbeslut var de som innehöll någon 

form av prisreducering. För att kunna påverkas av dessa stimuli måste konsumentens initiala 

mål ibland frångås, något som kräver att preferenser inte är allt för styrande i 

beslutsprocessen. Om konsumenten väljer mellan ett lägre pris och ett preferensstyrt val som 

denne känner sig bekväm med måste prisreduceringen motsvara eller överstiga det värde som 

skillnaden utgör. I dessa fall nämner dock flertalet konsumenter att den prisnedsatta produkten 

inte får vara av ett okänt varumärke, ha ett avvikande utseende eller tillhöra 

budgetsortimentet. Om däremot målet med köpet är att lokalisera den billigaste produkten i 

sortimentet används dessa prisstimuli i den påföljande informationsinhämtningen. Detta för 

att minska ned alternativen och sedermera kunna identifiera denna vara. I de fall då köpet 

karaktäriserades av ett vaneköp påverkas konsumenterna av stimuli i mindre utsträckning. 

Detta beror på att de har en stark tilltro till den varan och därmed inte lägger märke till stimuli 

när beslutet sker. 
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Enligt Petty, Cacioppo och Schumann (1983) kan konsumenter vid inhandling av 

lågengagemangsprodukter villigt upptäcka fler positiva och stödjande argument för att köpet 

ska genomföras än vid köp av högengagemangsprodukter. Denna benägenhet till relativt 

okomplicerad granskning av information kan göra att konsumenter påverkas mer av tydlig 

kommunikation vid sådana köpbeslut, något som går i linje med McGinnies (1973) forskning. 

Detta kan bero på deltagarnas okunskap om en del produktsortiment, vilket kan leda till att de 

lättare påverkas av produktattribut eller annan stimuli i anslutning till varan. Vid de tillfällen i 

undersökningen då konsumenterna hade en mycket begränsad kunskap om sortimentet leder 

detta till att de styrs av en varierande mängd stimuli vid utformningen av strategier. Detta 

gäller särskilt då deltagarna inte har några specifika mål vid köpprocessens början. Somliga 

intervjuobjekt beskriver att de ibland kan plocka en slumpmässig vara ur sortimentet som ser 

tillräckligt tilltalande ut, vilket kan kopplas till stimuli så som förpackningens utseende eller 

position på hyllan. Om det inte förekommer några prisreduceringar, alternativt om kunden 

inte bryr sig om dessa, blir därmed utseende en viktig faktor i beslutsprocessen. 

 

Resultatet visar en skiftande förmåga hos deltagarna gällande bearbetning av tillgänglig 

information. Stimuli i form av exponering och skyltning visar sig vara lättare för deltagarna 

att ta till sig, medan innehållsförteckningar ses som svårare. Det senare kan bero på den 

kunskap som krävs för att på bästa sätt ta till sig information för att senare kunna göra ett bra 

köpbeslut. Detta kan vara förklaringen till varför flertalet konsumenter attraheras av enklare 

typer av stimuli, ägnar sig åt vaneköp eller är lojala mot ett visst märke. I de flesta fall kan 

detta bero på medveten okunskap och säkerligen kan flertalet konsumenter bättre sätta sig in i 

skillnader mellan produkter och på så sätt komma fram till ett bra köpbeslut. Eftersom det 

handlar om köp av lågengagemangsprodukter är det sannolikt att konsumenter vill ägna 

minimal tid och tankekraft åt köpprocessen. 

 

5.3 Engagemang, preferenser och deras påverkan på strategier 

I uppsatsens undersökning förekommer flera exempel där prissättningen inom ett segment får 

kunden att forma en uppfattning av likvärdighet gällande sortimentets innehåll, något som 

beskrivs av Foxman et al. (1992). Detta gäller enligt deltagarna särskilt för de produkter som 

karaktäriseras av mycket lågt engagemang samt för produktsegment med relativt låga priser. 

Det kan finnas en korrelation mellan lågt pris och lägre engagemang eftersom kunden utsätter 

sig för minimal ekonomisk risk om produkten skulle visa sig otillräcklig sett till kundens 
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behov eller förväntningar. Det finns dock produktsortiment med lägre pris och marginella 

prisskillnader där konsumenternas engagemang är högt, något som i förekommande fall tycks 

påverkas av en högre preferensgrad. 

 

Vid de tillfällen deltagarna i undersökningen uttryckte svårigheter att identifiera nya 

produkter inom en del sortiment var anledningen inte alltid att ett segment sågs som 

homogent. Även ett generellt ointresse för sortimentet eller ett tunnelseende kunde ligga till 

grund för eventuella svårigheter. Det senare kan kopplas till Jacobys (1984) teori om hur 

konsumenter väljer att inte ta till sig all tillgänglig information, eftersom detta kan leda till en 

ökad förvirring. Dessutom uppgav de deltagare som saknar starka preferenser att de är osäkra 

på vilken produkt som uppfyller deras behov och att deras köpbeslut skulle underlättas av 

rabatter och kuponger i anslutning till sortimentet. Att deltagarna uppfattar produkter från 

samma sortiment som substitut förekom relativt frekvent under fokusgruppernas samtal. 

Strategin som berör ytterligare informationsinhämtning blev därmed mindre viktig och 

köpbeslut kunde därför baseras på produktens utseende, pris eller övrig stimuli som förekom i 

anslutning till varan. Dessa stimuli användes därefter för att minska ned alternativen bland de 

produkter som konsumenten ansåg vara liknande efter att köpets mål tydliggjorts. 

 

5.4 Strategiers påverkan på konsumentförvirring 

5.4.1 Tydliggöra köpets mål 

Denna strategi används nästintill alltid inledningsvis i de undersökta konsumenternas 

köpprocess och fungerar som en grund för de strategier som sedan appliceras vid köptillfället. 

Konsumenterna använder sig av tidigare erfarenheter eller preferenser för att forma ett initialt 

mål och ofta är målet fastställt för flertalet produktsortiment redan innan köpprocessen inleds. 

Detta mål kan vara av skiftande karaktär gällande komplexitet då individerna i 

undersökningen ställer upp en eller fler kriterier vilket inkluderar eller exkluderar ett flertal 

varor. Undersökningens deltagare granskar sortimentet i olika stor utsträckning beroende på 

hur säkra de är på det behov som ska tillfredsställas. Den tidslängd som läggs ned på att 

identifiera de varor som uppfyller behovet beror sannolikt även på graden av kännedom om 

segmentet. Detta kan i sin tur kopplas till hur frekvent inhandling av varan sker då ett 

regelbundet köp var enklare för deltagarna att genomföra. 
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5.4.2 Söka ytterligare information 

För att lättare kunna fastställa vilka produkter som passar in på det mål som de tidigare 

kommit fram till uppger deltagarna att de ofta går vidare i köpprocessen genom att söka efter 

mer information. Alla intervjuobjekt menar att de på varierande sätt söker efter information 

beroende på vilket segment det är fråga om. Återigen kan genomförandet och tidsåtgången 

bero på kundernas preferenser och tidigare erfarenheter men även graden av engagemang från 

kundernas sida, vilket tydligt beskrivs av flertalet deltagare. Detta kan kopplas till teorin om 

att konsumenter ägnar sig åt mindre informationsinhämtning vid köp av 

lågengagemangsprodukter (Foxman et al., 1992). I uppsatsen undersöks enbart denna typ av 

varor, men det förekommer fortfarande en viss skillnad mellan produkterna sett till aspekten 

engagemang. Vid köp av ett fåtal produktsegment bryr sig konsumenten inte märkbart om 

vilken specifik produkt som inhandlas. I dessa fall kan individen utan problem byta över till 

en annan produkt eftersom det inte förekommer några starka preferenser som påverkar 

köpbeslutet. Således beror det mer på konsumenten och dennes individuella preferenser än 

vilken typ av produkt som inhandlas. 

 

5.4.3 Minska ned alternativen 

Denna reducering av alternativ är ofta ett resultat av de strategier som konsumenterna 

använder sig av i ett tidigare stadie i köpprocessen. Denna process kan ske på olika sätt, 

variera beroende på köptillfälle samt vara mer eller mindre noga genomförd. Detta kan 

kopplas till konsumentens grad av engagemang och hur specifika dennes preferenser är. I 

undersökningen har denna strategi baserats på tidigare mål och en senare 

informationsinhämtning inom produktsortimentet. Undersökningen visar dock att tidigare 

erfarenheter och varumärkeskännedom kan påverka konsumenten att inte göra en större 

informationsinhämtning och därmed kan fatta ett snabbare beslut än vid förstagångsköp. 

 

5.4.4 Rådfråga/anförtro 

De flesta av intervjuobjekten litar på att deras vänner och bekanta gör bra produktval och 

vågar därför influeras och göra samma eller liknande val. Detta kan leda till att 

undersökningens deltagare enbart identifierar produkten och inte formar några övriga 

strategier när de ska fatta sitt köpbeslut. Konsumenterna låter därmed andra utomstående 

personer direkt eller indirekt påverka de val och köpbeslut som de ställs inför. Flertalet av 

deltagarna kan tänka sig att testa en ny produkt utan vidare eftertanke om de får en 

rekommendation från en närstående. 
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5.4.5 Beslutsuppskjutning 

Beslutsuppskjutning är inte en del av de strategier som beskrivs i teoriavsnittet och 

förväntades heller inte vara en del av intervjuobjektens svar. Efter att ha granskat resultaten 

var det dock tydligt att deltagarna använder denna strategi vid enstaka tillfällen då de upplever 

en märkbar trötthet över mängden val och det köpbeslut som ska fattas. Detta är ett tydligt 

exempel på att förvirring förekommer även vid köp av lågengagemangsprodukter, men att den 

inte är lika utbredd och inte ses som lika problematisk för konsumenten. Denna strategi kan 

däremot ses som märkbart ineffektiv i jämförelse med resterande strategier eftersom ett sådant 

beslut i slutändan kräver både mer tid och tankekraft. Enligt Walsh et al. (2007) ägnar sig ofta 

konsumenten åt ytterligare informationsinhämtning gällande högengagemangsprodukter 

under perioden till nästa köptillfälle. Detta för att skapa ett större självförtroende i sin 

beslutsfattning, något som inte var fallet gällande produkterna som undersöktes i uppsatsens 

studie.  

5.5 Konsumentförvirring och dess påverkan på köpbeslut 

5.5.1 Homogenitetsförvirring 

Leek och Kun (2006) beskriver homogenitetsförvirring som ett problem vilket kan leda till 

felköp då konsumenten misstar en produkt för en annan. En förväxling har dock aldrig 

inträffat för deltagarna gällande de produkter som undersökningen omfattade. Däremot har 

denna likhet mellan produkter givit upphov till en förvirring och en benägenhet att se hela 

eller delar av utbudet som homogent. Detta antagande har i somliga fall visat sig underlätta 

för en del konsumenter som inte besitter några större kunskaper om sortimentet och inte heller 

har starka preferenser att basera sina köpbeslut på. Flera deltagare uppger att de är av 

uppfattningen att alla produkter inom flera segment ser likadana ut. En deltagare menar att 

hon förstår att de olika produkterna har olika egenskaper, men vet inte på vilket sätt de skiljer 

sig från varandra. Ett annat intervjuobjekt säger att hon tror att alla produkter inom ett visst 

segment är visuellt lika och drar då slutsatsen att de även har funktionella likheter. Dessa är 

exempel på en upplevd förvirring eftersom produkterna anses vara homogena och deltagarna 

upplever svårigheter att urskilja vilken produkt som uppfyller vilket syfte. Förvirringen är 

större för de deltagare som har en bristande kunskap om ett produktsortiment, vilket kan bero 

på en sämre förmåga att göra en tillfredsställande utvärdering. 
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Endast ett fåtal intervjuobjekt lägger märke till att ett flertal varumärken vid upprepande 

produktsegment har flera olika alternativ på hyllan. Något som identifierades i 

undersökningen är att detta kan vara ett resultat av att köpet är ett sällanköp, vilket leder till 

att de flesta deltagare tillbringar en begränsad tid framför sortimentet och därför inte lägger 

märke till de olika alternativen. Flera deltagare uppger också att de inte märker ifall det 

tillkommer nya varor i ett produktsortiment vilket kan bero på homogenitetsförvirring enligt 

Walsh et al. (2007). Som beskrivs av Simon (1955) tar de flesta konsumenter inte till sig all 

den information som riktas till dem i en köpprocess utan agerar som satisficers och söker ett 

alternativ som är tillräckligt bra. Det homogena utseendet kan därför underlätta för 

konsumenten eftersom de bryr sig mindre om köpbeslutet. Få deltagare är villiga att skjuta 

upp en köpprocess till ett senare tillfälle, utan de flesta intervjuobjekt är överens om att 

produkternas innehåll är likartat vilket gör dem till godtagbara substitut. 

 

5.5.2 Överflödsförvirring 

Att antalet varor inom varje produktsegment uppfattas som överväldigande av flertalet 

intervjuobjekt är ett tecken på överflödsförvirring. Deltagarna beskriver vid upprepande 

tillfällen att de utvecklar ett vaneköp, men de har inte någon förklaring till varför de köper just 

den produkten vid varje köptillfälle. Vaneköp eller en ofrivillig lojalitet till en viss produkt 

kan vara en konsekvens av överflödsförvirring och deltagarnas resonemang visar att 

sannolikheten för detta är större i de fall då de är bekanta med produktsortimentet sedan 

tidigare eller inhandlar produkten regelbundet. 

 

Det faktum att flera deltagare inte kan avläsa skillnaden mellan olika varumärken för att 

avgöra vilken produkt som bäst kan uppfylla deras behov är enligt Walsh et al. (2007) ett 

annat exempel på överflödsförvirring. Samma författare menar också att den frustration och 

trötthet som några av deltagarna beskriver vid en köpprocess kan kopplas till en förlorad 

kontroll som konsumenter upplever vid en för stor mängd alternativ. Detta kan ge 

konsumenten ett lägre självförtroende vilket ytterligare försvårar en värdering av all mottagen 

information för att kunna göra en selektering. Enligt Walsh et al. (2007) kan den grad av 

påverkan som överflödsförvirring ger ses som en personlig egenskap, något som stämmer 

överens med att endast ett fåtal deltagare beskrev en frustration och trötthet. Däremot 

observerades att förvirringen minskade bland de deltagare som hade en större kunskap om 

sortimentet och dess produkter. Denna kunskap grundar sig ofta i en ökad grad av 

engagemang och intresse från deltagarens sida. Vidare har detta varit genomgående för de 
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flesta intervjuobjekt och resultaten visade på ett relativt starkt samband mellan ökat 

engagemang och en minskad förvirring. 

 

5.5.3 Tvetydighetsförvirring 

Flertalet av intervjuobjekten har en bristande kunskap gällande vissa produkters funktion och 

ännu mindre kunskap om de ämnen som produkterna innehåller, vilket är ett tydligt tecken på 

tvetydighetsförvirring enligt Mitchell et al. (2005). Trots en senare diskussion om 

produkternas innehåll, vilket förstärkte kunskapen hos deltagarna, rubbades inte deras 

uppfattning av sortimentet som tvetydigt. Deltagarna i uppsatsens undersökning uppger att de 

inte alltid förstår all tillgänglig information vilket leder till en felaktig tolkning av information 

och svårigheter att jämföra produkterna i sortimentet med varandra. Vid produktsegment som 

kategoriseras som hygienartiklar tycks förvirringen vara större, något som kan bero på 

produkternas komplexitet som kräver mer tid, kunskap och tankekraft att utvärdera. För att 

förenkla köpbeslutet förlitar sig deltagarna på andra, mer lättförståeliga attribut så som tydligt 

utskriven text på förpackningens framsida, produktens färger eller dess prissättning. Flera 

deltagare i undersökningen nämnde att den information som finns på en förpackning inte är 

till stor användning om de inte är säkra på att produkten uppfyller det som utlovas. Ett par 

intervjuobjekt var överens om att de olika produkterna inte skiljer sig markant från varandra 

och att informationen enbart finns till i syfte att sälja varan. Denna tolkning av informationen 

som finns tillgänglig kan kopplas till tvetydighetsförvirring. 
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6. Slutsats 

Uppsatsens syfte var att analysera hur strategier används av konsumenter för att reducera 

förvirring samt undersöka vilka stimuli som påverkar köpbeslut av lågengagemangsprodukter 

i livsmedelsbutiker. Enligt undersökningen som utfördes kan det inte ges något entydigt svar 

som gäller för alla konsumenter. Detta eftersom de skiljer sig i fråga om preferenser och 

engagemangsgrad beroende på vilket produktsortiment som behandlas. Trots att studien 

enbart omfattar lågengagemangsprodukter har olika grader av engagemang identifierats. Detta 

i samband med preferenser påverkar hur mycket undersökningens konsumenter låter sig 

influeras av diverse stimuli, både produktattribut och i anslutning till produkten, och att de 

sedermera mer eller mindre utförligt formar sina strategier därefter. Något som även varit 

återkommande i undersökningen är att konsumenterna medvetet väljer att inte ta till sig all 

tillgänglig information. I dessa fall blir lättförståelig och rättfram stimuli mer relevant för 

individer som har en självvald okunskap om sortimentet i fråga. De data som samlats in är 

inte tillräcklig för att kunna urskilja vilka av deltagarna som är bättre på att bearbeta 

information än andra. Vad dessa konsumenter däremot har gemensamt är att de tar sig an 

samma typ av förvirring men hanterar den på olika sätt. Vissa strategier kan rent teoretiskt 

sägas vara mer effektiva än andra. Dock har det i denna studie påvisats att detta varierar 

beroende på vilken konsumenttyp som står inför köpbeslutet och huruvida olika stimuli och 

strategier hjälper till att minska den uppkomna förvirringen eller inte. Med andra ord existerar 

flertalet kombinationer av produkter och konsumenttyper som skulle ge olika utfall i fråga om 

hänsyn till stimuli och användning av strategier gällande lågengagemangsprodukter. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Undersökningen som genomfördes kan ses som homogen sett till urvalets ålder och 

sysselsättning. Ett möjligt förslag vore därför att utföra en liknande studie med personer i en 

äldre åldersgrupp för att se om resultatet skiljer sig från det som framkommit i denna uppsats. 

Undersökningen har heller inte fokuserat på någon specifik produktkategori, något som vidare 

kan vara relevant för att se variationer mellan produkter med olika identifierade karaktäristika. 

Det skulle dessutom vara intressant att utföra en liknande, mer omfattande studie som grundas 

på kvantitativ data för att således eventuellt kunna få fram en generaliserbar bild av det ämne 

som undersökts i denna uppsats. 
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8. Bilaga 1 

 

Figur 2. Choklad 

 

Figur 3. Ketchup 

 

Figur 4. Tvättmedel 
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Figur 5. Tandkräm 

 

Figur 6. Salt 

 

Figur 7. Krossade tomater 
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Figur 8. Saft 

 

Figur 9. Alternativ mjölk 
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Figur 10. Kex 

 

 

Figur 11. Müsli 
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Figur 12. Handtvål   Figur 13. Sköljmedel 

 


