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Abstract 
 

In the society today brands are being seen as more valuable which indicate an increased 

importance for companies to understand what kind of image consumers dedicate their brand.  

Brand awareness and consumer purchase decision are theoretical areas within consumer 

behavior, which both have been studied in detail. However, there is a lack of studies about 

how brand image influence consumer purchase decision in the food industry. 

 

The meat consumption in Sweden has increased in the later years and charcuterie products are 

seen as more essential to have at home. It is of importance for business to have knowledge of 

how the consumers perceive their image of the brand to be able to compete on the market. 

The local charcuterie business in Örebro, Robertsons Charkuteri AB, has requested a market 

survey on how extensive the brand awareness is among the citizens in Örebro and also what 

kind of image the consumers prescribe to the brand. Robertsons Charkuteri AB has requested 

a market survey due to the increased competition in the later years. Therefore, brand 

awareness and brand image is being studied as well as the probability of brand image 

influencing purchase decisions. The study was conducted through a survey consisting of 200 

respondents in Örebro. 

 

The study shows that Robertsons Charkuteri AB has high brand awareness among the citizens 

of Örebro and the consumers associated the brand with high quality and Swedish meat. These 

were also the highest valued associations in the purchase decision. The result also shows that 

brand image influences consumers purchase decision. These results contribute an increased 

knowledge within the area of consumer behavior.  

 

Keywords: brand awareness, purchase decision, consumer behavior, brand image  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Sammanfattning                                                                              
 

I dagens samhälle ökar varumärken i betydelse vilket innebär ett ökat behov för företag att ha 

kunskap om vilken image konsumenter tillskriver deras varumärke. Varumärkesmedvetenhet 

och köpbeslut är teoretiska områden inom konsumentbeteende som tidigare studerats utförligt. 

Dock har det saknats studier kring hur varumärkesimage påverkar konsumenters köpbeslut 

inom livsmedelsbranschen.  

 

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat under senare år och charkuteriprodukter ses som 

väsentliga livsmedelsvaror att ha hemma. För att skapa konkurrenskraft på marknaden är det 

viktigt för företag inom charkuteribranschen att tillhandahålla vetskap om den image 

konsumenter tillskriver deras varumärke. Det lokala Örebroföretaget Robertsons Charkuteri 

AB har idag inte en klar bild över vilka som utgör deras kundgrupp och har under de senaste 

åren känt av en ökad konkurrens och efterfrågade därför en marknadsundersökning gällande 

hur varumärkesmedvetenheten ser ut bland invånarna i Örebro stad samt vilken image de 

tillskriver varumärket. Varumärkesmedvetenhet och image kom därför att studeras samt 

sannolikheten för att varumärkesimage påverkar köpbeslut. Detta genomfördes med hjälp av 

en enkätundersökning där 200 respondenter i Örebro stad deltog.  

 

Studien visar att Robertsons Charkuteri AB har en hög medvetenhet bland Örebro stads 

invånare och att de tillskrivs imagen kvalitet och svenskt kött. Dessa associationer visar sig 

vara av betydelse för konsumenter vid köpbeslutet av charkuteriprodukter. Det framkommer 

även att varumärkesimage påverkar konsumenters köpbeslut, vilket tillför vetskap inom 

ämnesområdet konsumentbeteende.  

 

Nyckelord: varumärkesmedvetenhet, köpbeslut, konsumentbeteende, varumärkesimage 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel presenteras studiens problembakgrund, syfte och 

problemformulering. En avgränsning ges samt att studiens möjliga teoretiska och praktiska 

bidrag tydliggörs. Även en kortare företagsbeskrivning av det företag som ligger till grund för 

studien ges samt en överblick av den studerade branschen.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Företaget Robertsons Charkuteri AB grundades under 1930-talet i Örebro stad. År 2008 

skedde ett ägarbyte och år 2010 flyttades all verksamhet till utkanten av ett industriområde 

vid Adolfsberg i Örebro (Robertsons, 2012A). Robertsons Charkuteri AB har i nuläget två 

försäljningskanaler, dels genom den egna butiken i Adolfsberg och dels genom försäljning till 

detaljhandelskedjor i Örebro stad med omnejd. Robertsons Charkuteri AB benämns 

fortsättningsvis enbart med Robertsons. 

 

Robertsons har utifrån bristande kännedom om vilka som utgör deras kundgrupp och hur 

medvetenheten om deras varumärke ser ut i Örebro stad efterfrågat en 

marknadsundersökning. Detta framgår ur ett erhållet dokument från Ehlin (2012), delägare i 

Robertsons, se bilaga 1. Uppfattning saknas kring hur stor medvetenheten är bland Örebro 

stads konsumenter samt vilken imagebild de tillskriver Robertsons. I dagsläget tror Ehlin 

(2012) att deras kundgrupp utgörs av äldre med god ekonomi. Ehlin (2012) tydliggör i det 

erhållna dokumentet att Robertsons framöver önskar nå ut till en bredare kundgrupp och 

således vill erhålla konkret information om vilka som faktiskt utgör deras kunder, deras ålder 

och i vilket bostadsområde de är bosatta i. Efterfrågan på en genomförd 

marknadsundersökning från Robertsons grundar sig även i att försäljningen till detaljhandeln 

har minskat sedan år 2008. Detta tror Ehlin (2012) kan bero på en genomförd prishöjning av 

de egna varorna samt på grund av ökad konkurrens från en charkuteriaktör.  För att 

Robertsons ska få insikt i hur de i framtiden ska kunna utöka sin kundgrupp är det således 

väsentligt att främst klargöra hur varumärkesmedvetenheten kring Robertsons ser ut, samt 

vilken image konsumenterna i Örebro stad tillskriver varumärket.  

 

Tidigare forskning gällande varumärkesmedvetenhet och köpbeteende av Howard och Sheth 

(1969), Hoyer och Brown (1990), Macdonald och Sharp (2000) samt Huang och Sarigöllü 

(2012), som även speglar den teoretiska inriktningen i denna studie, har haft fokus på om och 

hur varumärkesmedvetenhet påverkar köpbeslutet. De visar på en positiv korrelation mellan 

varumärkesmedvetenhet och konsumenters köpbeteende. Varumärkesmedvetenhet definieras 

av Hoyer och Brown (1990) som det första steget i kunskap om ett varumärke och sträcker sig 

från igenkännande av ett varumärke eller dess namn till djup kunskap om ett företag baserat 

på detaljerad information. Enligt Huang och Sarigöllü (2012) definieras 

varumärkesmedvetenhet som hur väl en konsument känner igen eller minns ett specifikt 

varumärke. Köpbeteende utgör enligt en definition av Howard och Sheth (1969) ett repetitivt 

beteende, det vill säga att konsumenter frekvent köper en viss produkt och etablerar en rutin i 

valet av produkten. Det har dock tidigare inte behandlats hur varumärkesmedvetna 

konsumenters köpbeslut påverkas av deras imagebild till ett varumärke. Varumärkesimage 

definieras av Mårtensson (2009) som hur konsumenter uppfattar ett varumärke samt vilka 

associationer de får till varumärket genom att se eller höra dess namn. Att studera om image 

påverkar köpbeslutet är något som Huang och Sarigöllü (2012) rekommenderar för fortsatta 
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studier då de belyser saknaden av undersökningar som granskar effekterna av 

varumärkesimage inom livsmedelsbranschen. De menar att tidigare studier enbart undersöker 

frågan om hur ett företag bygger och förbättrar varumärkesmedvetenhet bland konsumenter. 

Ofta fokuseras det antingen på effekterna av reklam eller också distributionsintensitet och 

således inte på hur varumärkesimage påverkar köpbeslutet.  

 

Tidigare forskning av Howard och Sheth (1969), Hoyer och Brown (1990), Macdonald och 

Sharp (2000) samt Huang och Sarigöllü (2012) har visat att det är betydelsefullt för företag att 

konsumenter känner igen deras varumärke väl eftersom det påverkar konsumenters 

beslutsfattande. Därmed kan det således vara av betydelse för Robertsons att veta hur 

medvetenheten kring deras varumärke ser ut bland konsumenter i Örebro stad för att i 

framtiden kunna nå ut till en bredare kundgrupp. Genom att jämföra medvetenheten och 

imagebilden för Robertsons gentemot fyra konkurrerande varumärken, Scan, Lithells, 

Hemgården och Ello i Lammhult, kan sannolikheten för att ett köpbeslut påverkas av 

varumärkesimage mätas.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att studera hur medvetenheten och imagen kring Robertsons varumärke 

ser ut bland konsumenter i Örebro stad. Studien syftar även till att studera om det föreligger 

någon sannolikhet i att varumärkesimage påverkar ett köpbeslut inom livsmedelsbranschen.  
 
 

1.3 Problemformulering 

 

 Hur ser varumärkesmedvetenheten ut för Robertsons i Örebro stad?  

 

 Vilken image tillskriver konsumenter i Örebro stad Robertsons? 

 

 Påverkar tillskriven varumärkesimage konsumenters köpbeslut? 

 

 

1.4 Problemavgränsning 

 

Studien avgränsas till att studera medvetenhet och tillskriven image av varumärkena 

Robertsons, Scan, Lithells, Hemgården och Ello i Lammhult bland konsumenter i Örebro 

stad. Detta för att göra det möjligt att se om tillskriven varumärkesimage påverkar 

konsumenters köpbeslut. Ingen företagsbeskrivning av Robertsons konkurrenter kommer att 

presenteras, då studien inriktar sig på Robertsons. Att beskriva konkurrenterna anses inte vara 

avgörande för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Teoretisk avgränsning 

görs till teorier som berör sambandet mellan varumärkesmedvetenhet och köpbeslut och sedan 

kopplas teorier kring varumärkesimage till dessa. Studien speglar konsumenters åsikter i 

Örebro stad vid tillfället de deltar. Således skapas en bild av konsumenternas medvetenhet 

och tillskriven image för den tidpunkt som studien genomförs. För att undvika att studiens 

resultat får en skevhet exkluderas Robertsons egen butik, då konsumenter som handlar i 

butiken antas vara medvetna om varumärket.  
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1.5 Bidrag 

 

Studien bidrar till den teoretiska inriktningen som efterfrågats av Huang och Sarigöllü (2012), 

det vill säga att teorier om varumärkesimage kopplas till varumärkesmedvetenhet och 

köpbeslut för att se om varumärkesimage påverkar varumärkesmedvetna konsumenters 

köpbeslut inom livsmedelsbranschen. Studien bidrar således till det företagsekonomiska 

ämnesområdet, konsumentbeteende. Resultatet av denna studie kommer gagna Robertsons då 

de får tillgång till data om vilka konsumenter i Örebro stad som är medvetna om företaget, 

vilka som handlar deras varor, vilken image som tillskrivs företaget samt motsvarande 

information om de konkurrerande företagen.   

 

 

1.6 Företagsbeskrivning av Robertsons 

 

För att erhålla bättre förståelse för utförandet av denna studie ges här en mer beskrivande text 

om företaget Robertsons. Företaget grundades av familjen Robertson och en första fabrik 

uppfördes under 1930-talet i ett bostadsområde i Örebro. Fabriken användes fram till år 2010 

då företaget flyttade till nya lokaler vid Adolfsbergsvägen. Företaget drevs av familjen 

Robertson fram till och med år 2008 då ett ägarbyte ägde rum och familjen Ehlin tog över 

verksamheten. Robertsons har idag cirka 14 stycken anställda utöver säsongspersonal 

(Robertsons, 2012A). För räkenskapsåret 2010/2011 hade Robertsons en omsättning på drygt 

16,5 miljoner kronor (Årsredovisning Robertsons charkuteri AB, 2010/2011).    

 

Robertsons fokuserar på kvalitativa köttråvaror och använder därför enbart närproducerat kött 

i sin tillverkning. Detta ligger till grund för att erhålla hög kvalitet och ur miljösynpunkt 

undvika konstgjorda tillsatser och utfyllnader i sina produkter. Robertsons själva uttrycker 

sina varor med orden ”så mycket bättre” (Robertsons, 2012B). Ehlin berättar att Robertson 

idag inte använder sig av någon marknadskommunikation
1
. 

 

 

1.7 Charkuteribranschen 

 

Enligt en undersökning utförd av Livsmedelsverket från år 1997-1998 åt svenskar i 

genomsnitt 0,5 kilo rött kött och charkuteriprodukter i veckan (Livsmedelsverket, 2012). 

Denna siffra har enligt organisationen Svenskt kött (2011A) växt i stadig takt och år 2011 

presenterades statistik på att svenskar äter 1,3 kilo kött per vecka. Svenskt kött (2011B) 

presenterar ytterligare en undersökning som visar att majoriteten av Sveriges befolkning ser 

charkuteridisken som den mest spännande disken i matbutiken, samt att befolkningen anser 

det viktigt att ha charkuteriprodukter hemma. Svenskt kött (2011B) presenterar även att tre av 

fyra konsumenter ofta tittar efter köttets ursprungsland och att de allra flesta vill köpa svenskt 

kött. Svenskt kött (2012B) visar även att det finns en ökad medvetenhet hos konsumenter och 

att sju av tio svenskar vill kunna se på förpackningen om det är svenska charkuteriprodukter 

eller ej. Undersökningen visade att konsumenter känner en trygghet i sitt köp när de vet att 

köttet är svenskt (Svenskt kött, 2012A). Svenskt kött (2012C) yrkar att 87 procent av 

befolkningen klassar köttets ursprung som en mycket viktig faktor i valet av kött. För att möta 

denna efterfrågan har en branschöverenskommelse mellan Svenskt kött, LRF, Axfood, 

                                                           
1
 Ehlin, Gunnar; delägare Robertsons Charkuteri AB, Örebro stad. 2012. Samtal 2012-04-03 
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Bergendahls, ICA och KF skapats där en märkning av alla svenska charkuterivaror skall ske 

(Svenskt kött, 2011D). Svenskt kött (2011D) menar att då charkuteriprodukterna står för över 

en tredjedel av allt kött Sveriges befolkning äter är det en mycket viktig märkning. 
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2 Teoretisk referensram  
 

Detta kapitel inleds med betydelsen och innebörden av ett varumärke för att sedan redogöra 

sambandet mellan varumärkesmedvetenhet och köpbeslut varefter teori för varumärkesimage 

tilläggs. Detta sammanställs till en teoretisk sammanfattning som senare utgör underlaget för 

studien.  

 

 

2.1 Ett varumärkes betydelse och innebörd 

 

För att se om tillskriven varumärkesimage påverkar konsumenters köpbeslut är det först och 

främst väsentligt att klargöra vad som avses med ett varumärke och vilken betydelse ett 

varumärke har. Ett varumärke är enligt Kapferer (2008) ett namn som influerar konsumenter, 

vilket grundar sig i ett antal mentala associationer och relationer mellan konsumenter och ett 

varumärke som byggs upp över tid. Varumärken har under senare tid fått en allt större 

betydande roll enligt Melin (1999), vilket har bidragit till att företag är mer medvetna om 

vilken värdefull tillgång ett varumärke utgör. Företag arbetar således aktivt med sitt 

varumärke för att influera konsumenter. Samtidigt som ett varumärke enligt Parment (2006) 

är komplext, då det representerar mängder av olika egenskaper och kompetenser är det 

däremot från konsumenters syn relativt enkelt. Desto mer attraktivt och starkt ett varumärke 

är desto mer uppmärksamhet får det och blir därför ett naturligt val för konsumenter. 

Märkesinnehavare använder varumärken för att ge information och skapa en identitet. 

Konsumenter kan på så vis förstå vilken kvalitet och pris ett varumärkes produkt har. Detta 

minskar konsumenters osäkerhet och reducerar risken så att de i större utsträckning vågar 

prova nya varumärken.  

 

All information som sänds ut av ett varumärke tas inte upp av konsumenter. Melin (1999) 

menar att då konsumenter utsätts för många olika sorters marknadsstimuli försvåras 

möjligheten att ta till sig all information. Konsumenter från svenska storstäder har visat sig 

vara mer medvetna om vilka köpbeslut de fattar och är mer uppmärksamma på vilka 

varumärken de använder dagligen, exempelvis vilka livsmedelsvarumärken de köper. Även 

attityder till och intresset för varumärken har förändrats, vilket förklaras av Parment (2006) 

ligga till grund i förbättrade ekonomiska förutsättningar. Han menar att konsumenter sätter 

högre krav på varumärken de väljer att köpa och att informationen kring produkter värderas 

högt. Då dessa krav konkretiseras i form av exempelvis innehållsdeklarationer kan 

konsumenter lättare fatta köpbeslut. Parment (2006) förklarar även att en ökad 

utbildningsnivå i Sverige har medfört att konsumenter har svårare för att acceptera bristfälliga 

produkter eller service, vilket i sin tur tvingar företag att öka sin standard. 

 

 

2.2 Varumärkesmedvetenhet och köpbeslut 

 

För att kunna förklara hur varumärkesmedvetenhet och konsumenters köpbeslut förhåller sig 

till varandra är det av vikt att definiera de båda begreppen. Varumärkesmedvetenhet 

definieras av Huang och Sarigöllü (2012) som hur väl en konsument känner igen eller minns 

ett varumärke. Köpbeteende anses enligt Howard och Sheth (1969) utgöra ett repetitivt 

beteende som för frekvent inköpta produkter förenklas genom att konsumenter samlar 

relevant information för att kunna etablera en rutin i valet av produkter. 

Varumärkesmedvetenhet och köpbeslutet utgör delar i köpbeslutsprocessen. Med 
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köpbeslutsprocessen menas, enligt Roberts och Lattin (1991), den sekvens av steg som 

konsumenter går igenom vid varje köp där antalet varumärken successivt utesluts för att 

slutligen kunna fatta ett köpbeslut. Howard och Sheth (1969) delar in denna sekvens i olika 

set och menar att konsumenter delar in tillgängliga varumärken i varumärken som de känner 

till och varumärken som de inte känner till. Varumärken som konsumenter känner till bildar 

en varumärkesgrupp, awareness set. Setet delas vidare upp i varumärken konsumenten kan 

tänka sig att köpa och varumärken som denne inte kan tänka sig att köpa. Varumärkena som 

konsumenten kan tänka sig att köpa bildar en ytterligare varumärkesgrupp, evoked set. 

Roberts och Lattin (1991) yrkar att ett köpbeslut endast innefattar varumärken som 

konsumenter placerat i evoked set, och att detta set utgör nyckelfaktorn för 

konsumentbeteende. Nivån av tillfredsställdställelse av de olika varumärkena utgör sedan hur 

konsumenten värderar dessa i sitt evoked set. Denna rankning sker hos konsumenten genom 

en lärandeprocess där information från olika varumärken lagras hos konsumenten för att 

sedan tas fram i övervägandet vid ett köpbeslut. Varumärken som konsumenter placerar i 

evoked set innefattar enligt Roberts och Lattin (1991) varumärken konsumenter kan tänka sig 

att köpa inom en nära framtid, där alla uppfyller ett specifikt behov, men kan variera i hur 

högt de övervägs. Vidare kan det enligt Howard och Sheth (1969) finnas varumärken i evoked 

set som uppfyller behovet på ett sätt att de för konsumenten blir ett idealvarumärke. Ett 

idealvarumärke är det varumärke konsumenten söker efter att köpa och köper i störst 

utsträckning. Om en konsument sedan tidigare inte har ett idealvarumärke kommer denne att 

söka efter ett varumärke som på bästa sätt uppfyller ett identifierat behov.  

 

 

2.2.1 Varumärkesmedvetenhetens roll gentemot köpbeslutet 

 

Ur ovanstående definitioner kan klargöras att varumärkesmedvetenhet har betydelse för 

konsumenters köpbeslut som Roberts och Lattin (1991) beskriver och som Howard och Sheth 

(1969) konkritiserat och som bygger på medvetenhet eller icke medvetenhet. Det blir därför 

väsentligt att gå djupare in på varumärkesmedvetenhetens roll tillsammans med de set 

Howard och Sheth (1969) delar in konsumenters köpbeslutsprocess i och hur medvetenhet 

hänger ihop med köpbeslutsprocessen för att kunna tydliggöra om image påverkar 

köpbeslutet.  

 

Både Hoyer och Brown (1990) och Macdonald och Sharp (2000) indikerar på att 

varumärkesmedvetenhet har en avgörande roll för konsumenters beslutsfattande vid köpet. De 

menar att varumärkesmedvetenhet utgör dominant valtaktik hos oerfarna konsumenter då de 

väljer bland olika varumärken. Det vill säga att konsumenter med större sannolikhet köper 

varumärken de är medvetna om än varumärken de inte känner till, vilket även Howard och 

Sheth (1969) och Roberts och Lattin (1991) påstår. Konsumenter väljer dessutom enbart att 

köpa ett varumärke de tidigare inte köpt, förutsatt att de har kännedom om det enligt Hoyer 

och Brown (1990). Detta eftersom konsumenter vid ett förstagångsköp förutsätter att ett 

igenkänt varumärke är det bästa alternativet, trots nyfikenhet kring nya varumärken, och 

därför bortprioriterar okända varumärken. De tydliggör också att konsumenter har låg 

motivation till att prova okända varumärken. En konsument kan dock, enligt Macdonald och 

Sharp (2000), lockas till att byta bort ett igenkänt varumärke men tenderar att återvända till 

det varumärke som är bekant.  

 

Medan Howard och Sheth (1969) och Roberts och Lattin (1991)  menar att konsumenter delar 

in varumärken i olika set och att detta utgör grunden för köpbeteende så hävdar Huang och 
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Sarigöllü (2012) att så inte alltid behöver vara fallet. De menar att konsumenter ofta går 

igenom köpbeslutsprocessen som beskrivs av Howard och Sheth (1969), men inte alltid. Detta 

indikerar på att konsumenter inte alltid behöver ha kännedom om ett varumärke innan de 

köper en produkt, och därmed inte placerar varumärken i awareness set och efterkommande 

evoked set. Hoyer och Brown (1990) hävdar också att konsumenter utan 

varumärkesmedvetenhet i högre grad provar olika varumärken än de som känner till ett 

varumärke. När konsumenter provar ett nytt varumärke måste produkten uppfylla de behov 

som finns för att de ska uppfatta varumärket som tillfredställande. Resultatet av den 

upplevelsen är vad som kommer finnas med i valet av varumärke vid nästa köpprocess, vilket 

därmed överensstämmer med det Roberts och Lattin (1991) beskriver om de varumärken som 

placeras i evoked set. Om en konsument upplever att en produkt överträffar dennes 

förväntningar förstärks attraktionen till det specifika varumärket enligt Howard och Sheth 

(1969), men om varumärket inte uppfyller förväntningarna försvagas varumärket hos 

konsumenterna. Upplever konsumenter en missnöjdhet eliminerar de varumärket från sitt 

evoked set. Roberts och Lattin (1991) påpekar dock att om osäkerhet existerar hos 

konsumenter, gällande vilket varumärke som på bästa sätt uppfyller ett behov vid ett givet val, 

kommer andra varumärken att övervägas.  

 

Om ingen varumärkesmedvetenhet existerar tenderar andra faktorer som förpackning, pris och 

ingredienser vara avgörande enligt Hoyer och Brown (1990). Det har även studerats hur pris 

påverkar ett köpbeslut i förhållande till medvetenhet. Konsumenter som väljer bland kända 

varumärken är mindre benägna att väga in pris än de som väljer mellan okända varumärken 

enligt Macdonald och Sharp (2000). Vidare hävdar de också att ett högt pris minskar chansen 

för ett varumärke att bli valt. Dock påpekar de att pris kan få en betydande roll i de fall där 

konsumenter eftersöker ett högt pris för att erhålla maximal kvalitet. Välkända varumärken 

som märkts med ett högre pris, i jämförelse med okända varumärken, minskar benägenheten 

för konsumenter att välja de välkända varumärkena. Dock väljs välkända och dyrare 

varumärken mer frekvent än okända, vilket stärker vikten av varumärkesmedvetenhet. När ett 

känt varumärke prissätts som billigare än ett okänt ökar andelen konsumenter som väljer det 

välkända varumärket. Detta visar på att varumärkesmedvetenhet har en stark effekt på 

konsumenters val av vanliga, repeterade inköp, medan pris fungerar som en modererande 

faktor för vilka val som tas.  

 

Enligt Huang och Sarigöllü (2012) är det distribution och reklam inne i butiker som i första 

hand får konsumenter att köpa ett varumärke. Bättre placering i butiker ökar således chansen 

för att konsumenter ska köpa ett specifikt varumärke. Reklam och prisreklam får konsumenter 

att prova ett specifikt varumärke, vilket ökar erfarenheten av ett varumärke och i sin tur ökar 

varumärkesmedvetenheten. Framförallt får priskampanjer konsumenter att byta varumärken, 

då det gör att de provar varumärken som de normalt inte skulle köpa till fullt pris. Då 

konsumenter provar ett specifikt varumärke, ökar indirekt medvetenheten om varumärket. Ju 

fler konsumenter som köper ett visst varumärke desto större blir medvetenheten om det 

varumärket bland konsumenter. Detta innebär att distribution är den faktor som främst 

påverkar varumärkesmedvetenheten enligt Huang och Sarigöllü (2012).  

 
 

2.3 Varumärkesimage 

 

Om tillskriven varumärkesimage påverkar konsumenters köpbeslut inom livsmedelsbranschen 

har som uppmärksammats inte studerats tidigare. För att vidare kunna ta reda på om det 
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påverkar, bör innebörden av varumärkesimage först och främst klargöras. Som tidigare 

nämnts innebär varumärkesimage, enligt en beskrivning av Mårtensson (2009), hur 

konsumenter uppfattar ett varumärke samt vilka associationer de får till varumärket genom att 

se eller höra dess namn. Även Keller (1993) och Aaker (1991) definierar varumärkesimage 

som hur en konsument uppfattar ett varumärke utifrån en uppsättning associationer som denne 

har om varumärket. Likt Keller (1993) hävdar även Aaker (1991) att associationer är 

sammankopplade med alla minnen som finns till ett varumärke, vilket stöds av Mårtensson 

(2009) som hävdar att varumärkesimage inte kan förekomma utan medvetenhet om ett 

varumärke. Då en konsument står inför att utvärdera ett varumärke utgår denne från de 

uppfattningar som råder om varumärket enligt Uggla (2002). Ett varumärke som har en 

negativ image får problem med existensen även om varumärket är starkt eftersom 

associationerna alltid följer med varumärket enligt Uggla (2002). Aaker (1991) bekräftar att ju 

mer positiv image konsumenter har av ett varumärke, desto starkare position får varumärket 

på marknaden och kan därför få stora fördelar och därigenom kan företag öka sina 

marknadsandelar.  

 

Enligt Keller (1993) finns det olika typer av varumärkesassociationer som konsumenter kan 

ha till ett varumärke. Dessa klassificerar Keller (1993) till tre associationskategorier, attribut, 

fördelar och attityder. Attribut avser de egenskaper som karaktäriserar en produkt, det vill 

säga vad konsumenter anser att en produkt avser samt vad som associeras med köpet och 

konsumtionen. Produktrelaterade attribut är beståndsdelar som är nödvändiga för utförandet 

av en produkt. Det föreligger även icke produktrelaterade attribut som prisinformation, 

förpackning, användarförutsättningar samt hur och i vilka situationer en produkt kan 

användas. Dessa senare faktorer anses av Keller (1993) som väsentliga i konsumenters 

köpprocess. Associationer kring användning av en produkt eller förutsättningar kring detta 

skapas och påverkas bland annat av word of mouth, hur reklam framförs av ett företag och 

marknadskommunikation. Keller (1993) menar också att associationer påverkas av ålder, kön, 

härkomst och inkomst.  

 

Med associationskategorin fördelar, avses konsumenters egna värderingar som ges ett 

varumärke eller en produkt, det vill säga vad konsumenter anser att ett varumärke eller 

produkt kan göra för dem. Kategorin fördelar kan delas upp i ytterligare kategorier efter vilka 

underliggande motiv som ligger bakom en konsuments värderingar. Dessa avser funktionella 

fördelar, erfarenhetsmässiga fördelar och symboliska fördelar. Funktionella fördelar avser de 

mer inneboende fördelarna en viss produkt besitter. Dessa relateras ofta till grundläggande 

motivation som fysiologiska och säkerhetsbehov. Erfarenhetsmässiga fördelar avser hur det 

känns att använda en viss produkt och hur det motsvarar de produktrelaterade attributen. 

Dessa tillfredsställer erfarenhetsbehov som sinnestillfredställelse, variation och kognitiv 

stimulans. Med symboliska fördelar avses yttre fördelar som uppstår vid konsumtion. Dessa 

avser icke produktrelaterade attribut och relateras till underliggande behov som socialt 

godkännande eller självhävdande. Attityder till ett varumärke definieras som konsumenters 

värderingar överlag till ett varumärke. Detta är enligt Keller (1993) väsentligt eftersom det i 

stora drag påverkar konsumenters köpbeteende. Attityder består av tysta föreställningar som 

konsumenter har till ett varumärke. Attityd kan även relateras till föreställningar om 

produktrelaterade attribut och icke produktrelaterade attribut samt de erfarenheter som 

konsumenter har kring ett varumärke. Dessa kan i olika hög grad vara genomtänkta beroende 

på vilken motivation konsumenten har för produkten. Aaker (1991) hävdar även att ett 

varumärkes produktattribut eller fördelar kan påverka köpbeslutet, dock påvisar inte Aaker 

(1991) vilken typ av varumärken det gäller. 
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Enligt Keller (1993) är det en hög grad av medvetenhet hos konsumenter och en positiv image 

av ett varumärke som leder till att ett varumärke blir valt. Konsumenter som favoriserar ett 

varumärke är villiga att betala ett högre pris för att erhålla den favoriserade produkten. Om 

konsumenter har en positiv image av ett varumärke kommer de även att vilja söka efter platser 

där varumärket säljs och även engagera sig och ägna mycket tid åt detta. Positiv image och 

hög medvetenhet bland konsumenter ökar även företags 

marknadskommunikationseffektivitet. Enligt Keller (1993) är det dock inte alltid som 

konsumenter tar med alla associationer vid beslutsfattande, vilket även Howard och Sheth 

(1969) indikerar på. Det är således inte alltid säkert att image utgör en betydande faktor vid ett 

köpbeslut.  

 

 

2.4 Sammanställning av teori   

 

Utifrån ovanstående sammanställs de olika teoretiska delarna, se figur 1. Modellen visar 

köpbeslutsprocessen, vilket avser awareness set, evoked set, idealvarumärke och köpbeslut. 

Vidare placeras varumärkesimage in mellan varumärkesmedvetenhet och köpbeslut för att 

tydliggöra vad som avses studeras, det vill säga om denna faktor påverkar 

varumärkesmedvetna konsumenters köpbeslut. Varumärkesimage avser i figuren de 

indelningar av associationer som Keller (1993) avser med attribut, fördelar och attityder. Då 

varumärkesimage enligt Mårtensson (2009) bygger på en varumärkesmedvetenhet så faller 

ickemedvetna konsumenter utanför processen. De heldragna pilarna visar, utifrån tidigare 

studier från bland annat Huang och Sarigöllü (2012), att indelningen av de olika seten har en 

bevisad effekt på köpbeslutet. Den halvstreckade pilen visar hur studien avser att pröva om 

varumärkesimage har en effekt på köpbeslutet eller ej.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Teoretisk sammanställning, egen figur 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

tillförlitlighet. Tydligt förklaras även de faktorer som urval, upplägg och pilotstudie som 

ligger till grund för datainsamling. Även tillvägagångssätt för genomförande av 

datainsamling, bearbetning och analys av insamlad data redogörs.         

 

 

3.1 Undersökningsmetod 

 

Utifrån studiens syfte och problemformulering grundades forskningsstrategin i en deduktiv 

ansats då teorin analyserades utifrån den insamlade empirin. Detta för att testa och bygga 

vidare på existerande teori samt få svar på studiens problemformulering. Empirin samlades in 

från flera källor under en kort tidsperiod för att erhålla kvantifierbar data där kopplingar 

mellan olika variabler och eventuella sambandsmönster kunde framträda, vilket enligt 

Bryman och Bell (2005) och Saunders, Lewis och Thornhill (2007) skapar en kvantitativ 

studie med tvärsnittsdesign. 

 

 

3.2 Datainsamling 

 

Besöksenkäter valdes som verktyg för datainsamlingen. Denna metod valdes då den ansågs 

möjliggöra insamling av en större mängd data från en större grupp konsumenter under kort tid 

jämfört med vad som skulle varit möjligt genom fysiska intervjuer enligt Lekvall och Wahlbin 

(2001) och Bryman och Bell (2005). Datainsamlingsmetoden företogs också då det enligt 

Bryman och Bell (2005) underlättar då ett urval som studeras befinner sig på olika 

geografiska platser, vilket ansågs överensstämma med utgångspunkten för denna studie. 

Besöksenkäter leder även till snabb redovisning av empiri då de distribueras, utförs och 

samlas in på plats under en tidsperiod (Ejlertsson, 2005; Dhamström, 2005; Bryman & Bell, 

2005 & Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Det ansågs därför passande för denna 

studie.   

 

 

3.2.1 Urval 

 

För att mäta den valda populationen, konsumenter i Örebro stad, användes ett kvoturval som 

Bryman och Bell (2005) samt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar är det icke-

sannolikhetsurval som är närmast ett sannolikhetsurval. Christensen et al (2010) tar upp att 

kvoturval liknar ett stratifierat urval men att en förteckning över en hel målpopulation saknas, 

vilket det gjorde för denna studie. Ett sannolikhetsurval ansågs därför inte kunna genomföras 

på ett korrekt sätt, vilket också gjorde kvoturvalet mer passande som urvalsmetod. Kvoturval 

är vanligt vid exempelvis marknadsundersökningar och kan skapa ett stickprov som kan 

spegla en population (Bryman & Bell, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2007; Christensen 

et al, 2010). Det ansågs passande då studien utgick från en marknadsundersökning. Genom att 

skapa ålderskvoter kunde urvalet av respondenter ske på ett icke slumpmässigt sätt men 

fortfarande spegla den valda populationen. Att utgå från ålderskvoter var av vikt eftersom 

Robertsons inte hade en klar bild över vilka som utgör deras kundgrupp (Ehlin, 2012). Detta 

urval ansågs kunna hjälpa till att visa vilka åldersgrupper som var medvetna om Robertsons 
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varumärke. Ett krav för populationen var att de respondenter som deltog i studien skulle vara i 

en ålder där sannolikheten för att utföra egna livsmedelsinköp var hög. Närmare utgjordes 

populationen för denna studie av personer mellan 20-69 år gamla och bosatta i Örebro stad 

under perioden studien genomfördes, våren år 2012. 

 

År 2011 var den aktuella populationen enligt SCB (2011B) 89 172 personer i Örebro stad. Då 

möjlighet att studera hela populationen inte ansågs finnas skapades ett stickprov. Stickprovets 

storlek skapades utifrån studiens existerande tidsperiod samt efter vad som ansågs möjligt att 

bearbeta och analysera, vilket resulterade i ett stickprov på 200 personer. Detta utgör 0.022 % 

av populationen. För stickprovets fördelning över kvoterna användes samplingsparadoxen. 

Christensen et al (2010) och Lekvall och Wahlbin (2001) menar att vid samplingsparadoxen 

utgör ett urvals absoluta storlek precisionen, vilket i detta fall leder till att den absoluta 

storleken fördelades jämt över de olika ålderskvoterna och bostadsområdena. 

Samplingsparadoxen användes också eftersom Lekvall och Wahlbin (2001) och Christensen 

et al (2010) framhåller detta som en lämplig metod när ett stickprov utgör en någorlunda liten 

del av en population. Detta resulterade i att varje ålderskvot utgjordes av åtta respondenter 

från varje bostadsområde. 

 

Två variabler valdes för utformandet av kvotgrupperna och utgjordes av (1)bostadsområden 

där Örebro stad delades in utifrån Örebro kommun:s (2011) stadskarta i norr, väster, öster, 

söder och centrum, se bilaga 2 för exakt fördelning. Fördelningen skedde för att se om olika 

nyanser från respondenternas svar mellan de olika bostadsområdena framkom. Kvotgrupperna 

utgjordes även av (2)åldersstrukturer, där varje kvotgrupp innehöll en intervallfördelning på 

10 år. Ejlertsson (2005) tar upp att åldersintervaller passar vid studier där populationen har en 

stor ålderspridning och framhåller den klassiska fördelningen av tioårsintervaller som en 

passande uppdelning. Fördelningen gjordes för att skapa jämförbara kvoter där eventuella 

nyanser i svaren på grund av åldersskillnader kunde framkomma. Fördelningarna skapades 

även för att jämförbara kvoter är väsentligt för urvalsformeln enligt Bryman och Bell (2005), 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007), Christensen et al (2010) och Dahmström (2010). 

Åldersstrukturerna baserades på medianåldern för flytten hemifrån, 20 år, i Sverige samt den 

”normala” pensionsåldern i Sverige (SCB, 2011A; SCB, 2008). I och med flytten hemifrån 

kunde ett antagande göras om att personerna i den åldern börjar göra sina egna 

livsmedelsinköp. Åldersstrukturerna valdes att avslutas vid 69 års ålder, då Robertson antar 

att deras existerande kundgrupp består av äldre personer och de önskade information kring 

andra åldersgrupper (Ehlin, 2012). Då varje åldersintervall avsåg en tidsperiod på tio år 

avslutades därför åldersstrukturerna två år efter vad SCB (2011B) framhåller som ”normal” 

pensionsålder.      

 

 

3.2.2 Val av konkurrenter  

 

För att se om image påverkar ett köpbeslut inkluderades fyra företagsaktörer inom 

charkuteribranschen, vilka kan anses utgöra konkurrenter till Robertsons. Detta grundades i 

att medvetenheten för Robertsons varumärke bland respondenterna inte var känt. Därför 

ansågs det inte tillförlitligt att anta att respondenterna kände igen Robertsons, vilket var ett 

måste för att mäta hur image påverkar ett köpbeslut. Därmed ansågs det vara nödvändigt att 

även inkludera fler charkuteriaktörer i studien för att säkerhetsställa att respondenterna kände 

igen något av företagen. Samtliga konkurrenter som valdes att inkluderas i 

enkätundersökningen var charkuteriföretagen Scan, Lithells, Hemgården och Ello i 
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Lammhult. Kravet för de utvalda konkurrenterna var även att de utgjorde svenska företag, 

som Robertsons, och att de länge varit etablerade på charkuterimarknaden (Scan, 2012B; Ello 

i Lammhult, 2012B; Atria food service, 2012 & Hemgården chark, 2012A). Valet av Scan, 

Lithells och Ello i Lammhult grundades i att de är bland de största charkuteriföretagen på den 

svenska marknaden och finns representerade över hela landet (Scan, 2012A; Atria food 

service, 2012 & Ello i Lammhult, 2012A). Hemgården valdes eftersom Ehlin (2012) 

framhåller att de i dagsläget utgör Robertsons främsta konkurrent på grund av dess likartade 

profilering med högre kvalitetskött och att Hemgården även säljs i samma matvarubutiker 

som Robertsons. Hemgården, Scan och Ello i Lammhult tillverkar även sina varor av svenskt 

kött som Robertsons (Hemgården chark, 2012B; Scan, 2012A & Ello i Lammhult, 2012B). 

Av samtliga varumärken som valdes att inkluderas i studien påverkas ingen negativt av 

marknadsundersökningen. Detta då varken frågorna, utförandet eller utformandet påverkar 

respondenterna i deras syn på varumärkena, vilket enligt Christensen et al (2010) är viktigt att 

ta hänsyn till ur etiska aspekter.  

 

 

3.2.3 Utformande 

 

Formen av besöksenkäten som användes vid empiriinsamlingen var intervjuadministrerad, 

vilket enligt Christensen et al (2010) och Saunders, Lewis och Thornhill (2007) innebär att 

respondenterna svarar på enkätfrågorna och intervjuaren markerar svarsalternativen. Det 

ansågs till fördel att använda en intervjuadministrerad besöksenkät då det möjliggjorde att 

erhålla personlig kontakt med respondenterna, besvara frågor samt förklara eventuella 

otydligheter, vilket Christensen et al (2010) menar kan vara relevant, speciellt då öppna frågor 

finns med. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) möjliggör en intervjuadministrerad 

besöksenkät användandet av visuella hjälpmedel för att förstärka respondenternas minne 

genom att utnyttja flera sinnen, vilket i denna studie var av vikt då varumärkena inte behövde 

ses av respondenterna på daglig basis. Enkäten var standardiserad vilket gjorde att flera 

intervjuare kunde genomföra empiriinsamlingen utan att en skevhet i frågeställningarna 

förekom. Christensen et al (2010) och Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att 

standardiserade enkäter är det enda sättet att undvika denna skevhet. För att ytterligare 

standardisera valdes primärt att använda slutna frågor och endast en öppen fråga fanns med i 

enkäten. Slutna frågor ansågs vara mest fördelaktiga för att underlätta senare bearbetning och 

analysering, vilket framhålls av Bryman och Bell (2005), Christensen et al (2010) och 

Ejlertsson (2005) som den typ av frågor som ökar jämförbarheten mellan svaren. Den öppna 

frågan som inkluderades är en tilläggsfråga som ställdes till de respondenter som var 

medvetna om Robertsons varumärke men som svarade att de inte köper det främst. Svaret 

valdes att lämnas öppet då slutna svarsalternativ ansågs kunna påverka respondenternas 

anledningar till att inte köpa varumärket samt då önskan var att respondenterna skulle återge 

sin egen åsikt. 

  

Enkätfrågorna formulerades med enkelhet i språket som anpassades så att alla målgrupper 

skulle förstå språkbruket. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) framhåller språkutformandet 

som en primär del i utformandet av en enkät då respondenterna måste avkoda frågorna på det 

avsedda sättet samt att intervjuarna måste avkoda respondenternas svar på det avsedda sättet.  

Även preciserade tids- och rumsangivelser angavs för att undvika olika tolkningar hos 

respondenterna, vilket Ejlertsson (2005) och Christensen et al (2010) framhåller som relevant. 

Svarsalternativen i enkäten ordnades horisontellt med grund i att det upplevs mest 

lättbegripligt och lättläst enligt Bryman och Bell (2005) och Ejlertsson (2005). 
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Svarsalternativen gjordes ömsesidigt uteslutande vilket Bryman och Bell (2005) och 

Ejlertsson (2005) anser vara viktigt för att undvika otydlighet i vilket svarsalternativ 

respondenterna ska svara. En tydlig layout gjorde att respondenternas risk för att svara 

felaktigt, samt intervjuarnas risk att fylla i enkäten felaktigt minskades. Det fanns även fokus 

på den informerande och vägledande beskrivningen av hur respondenterna önskades besvara 

enkäten, vilket Ejlertsson (2005) och Christensen et al (2010) hävdar är viktigt för att inte 

missförstånd ska uppstå.  

 

Enkäten som totalt innehöll tio frågor inkluderade fyra kontrollfrågor om ålder, om 

respondenterna var bosatta i Örebro stad, var de var bosatta i Örebro stad samt om de köpt 

charkuteriprodukter den senaste gångna månaden. På så sätt säkerställdes det som anses 

viktigt enligt Christensen et al (2010) och Saunders, Lewis och Thornhill (2007) att 

respondenterna svar bidrog med informationsrika och användbara resultat samt att det 

tillhandahöll en uppfattning om bakomliggande faktorer till deras val. Frågorna, som berörde 

om respondenterna var bosatta i Örebro stad och om de den senaste månaden köpt 

charkuteriprodukter, utgjordes av variabler med endast två möjliga utfall ja eller nej. Dessa 

två frågor användes för att avgöra respondenternas möjlighet att delta i studien. Tillsammans 

användes kontrollfrågorna för att erhålla bakgrundsinformation kring respondenterna samt för 

att kunna klargöra kvoterna för urvalet. Frågorna nummer 5 och 7 i enkäten utformades som 

flervalsfrågor där respondenterna fick ge svar på vilka varumärken de kände igen. Frågorna 

nummer 6 och 8 utformades så att respondenterna fick välja ett svarsalternativ. Frågorna 

utformades så att de hade ett svarsalternativ som var övrigt för att minska internt bortfall och 

för att göra det möjligt att ringa in svarsalternativ som inte medräknats. Om det under 

enkätbesvarandet framkom att respondenten valde svarsalternativet övrigt på fråga nummer 8 

utgjordes det egenvalda svaret även svarsalternativet övrigt i fråga nummer 6. För fråga 

nummer 9 utformades en fyrgradig Likert-skala med alternativen mycket viktigt, ganska 

viktigt, inte särskilt viktigt och inte alls viktigt. Likert-skalor används enligt Christensen et al 

(2010), Ejlertsson (2005) och Bryman och Bell (2005) för att mäta attityder, vilket ansågs 

aktuellt för insamlandet av empiri i denna studie. En fyrgradig skala med lika många positiva 

som negativa svarsalternativ tvingar respondenterna enligt Ejlertsson (2005) till ett 

ickeneutralt ställningstagande, då det annars finns en tendens för respondenter att svara med 

ett neutralt svarsalternativ. Fråga nummer 10 berörde varför respondenterna, som var 

medvetna om Robertsons varumärke, inte valde att köpa detta när de handlade. Denna fråga 

hade ett öppet svarsalternativ för att på så sätt konkret kunna fånga in alla typer av 

anledningar. För en tydlig bild av enkätens utformning, se bilaga 3.   

 

 

3.2.4 Operationalisering av teori  

 

Fråga nummer 5 i enkäten mätte respondenternas varumärkesmedvetenhet och således 

respondenternas awareness set, som behandlas av Howard och Sheth (1969). Detta genom att 

respondenterna fick peka på Robertsons, Scan, Hemgården, Lithells och Ello i Lammhult:s 

logotyper och säga vilka av varumärkena de kände igen.  För en bild av varumärkena se 

bilaga 4. Fråga nummer 6 fastställde vilken image respondenterna tillskrev varumärkena som 

de i frågan nummer 5 angav att de kände igen. Detta utfördes genom att respondenterna fick 

välja ett av sex alternativ; priset, svenskt kött, förpackningen, smaken, kvaliteten och 

erfarenheten av varumärket, som de tänkte på när de visuellt såg logotyperna. De sex 

alternativen fastställdes utifrån Kellers (1993) resonemang kring de olika 

associationskategorierna attribut, fördelar och attityder. Två svarsalternativ fångade in en av 
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associationskategorierna. Faktorerna priset och förpackningen valdes inom 

associationskategorin attribut då både Hoyer och Brown (1990) och Macdonald och Sharp 

(2000) hävdar att pris och förpackning har en avgörande roll för ett köpbeslut och då Keller 

(1993) menar att pris är av betydelse. För associationskategorin attityd valdes erfarenheten av 

varumärket som Huang och Sarigöllü (2012), Aaker (1991) och Keller (1993) menar är en av 

de mest betydande faktorerna som avgör om en konsument köper ett varumärke eller inte. 

Den andra faktorn tillhörande associationskategorin attityd utgjordes av smaken. Då attityder 

definieras av Keller (1993) som den övergripande utvärderingen av en produkt ansågs smaken 

vara en viktig faktor för ett köpbeslut. Associationskategorin fördel utgjordes av kvaliteten 

och svenskt kött. Svenskt kött valdes utifrån att Svenskt kött (2011B) hävdar att 87 procent av 

Sveriges befolkning klassar köttets ursprung som en viktig faktor vid ett köp och att 75 

procent indikerar på att de vill köpa svenskt kött. Kvalitet valdes med grund i att Hoyer och 

Brown (1990) menar att konsumenter är kvalitetskänsliga i sitt beslutsfattande.  

 

Fråga nummer 7 fastställde vad Howard och Sheth (1969) klassificerar som evoked set genom 

att fråga respondenterna vilka av de tidigare igenkända varumärkena de kunde tänka sig att 

köpa nästa gång de handlade charkuteriprodukter. Fråga nummer 8 kompletterade fråga 

nummer 7 genom att mäta vilket varumärke respondenterna brukade köpa, detta för att se om 

de hade ett idealvarumärke, vilket Howard och Sheth (1969) hävdar att konsumenter strävar 

efter att skapa. Fråga nummer 9 medtogs för att mäta varför respondenterna köpte ett 

varumärke, där respondenterna angav hur viktigt priset, svenskt kött, förpackningen, smaken, 

kvaliteten och erfarenheten var i deras köpbeslut genom en fyrgradig skala. Dessa svar avsågs 

sedan att jämföras med svaren från fråga nummer 6.  

 

 

3.2.5 Pilotstudie 

 

För att säkerhetsställa kvaliteten på enkätens upplägg och utformande genomfördes en 

pilotstudie. Detta är enligt Bryman och Bell (2005) och Ejlertsson (2005) ett sätt att minska 

uppkomsten av missförstånd och feltolkningar vid det verkliga genomförandet. Pilotstudien 

genomfördes genom att 17 personer fick besvara och kommentera enkätens upplägg, 

utseende, lättförståelighet samt komma med övriga åsikter. Personernas kommentarer togs 

emot muntligen direkt i anslutning vid besvarandet av enkäten. Ejlertsson (2005) framhåller 

personliga kommentarer som positiva då intervjuarna kan ställa följdfrågor för att få djupare 

förståelse vad personerna menar. Personernas svar medräknades inte i den senare genomförda 

studien och resultaten sammanställdes inte utan genomfördes enbart i syfte att erhålla 

konstruktiv kritik, vilket är viktigt enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007) för att senare 

kunna genomföra en enkätundersökning på bästa sätt. Att intervjuarna bör närvara under en 

pilotstudie framhålls av Ejlertsson (2005) som viktigt för att förstå och uppfatta de åsikter 

som kan framkomma hos deltagarna. Pilotstudien besvarades av personer i olika 

ålderskategorier. Detta menar Ejlertsson (2005) är väsentligt för att komma nära det verkliga 

urvalet samt då personer i olika åldrar kan uppfatta olika saker på skilda sätt. Deltagarna i 

pilotstudien ingick inte i det verkliga urvalet, vilket Bryman och Bell (2005) och Ejlertsson 

(2005) betonar som viktigt då de kan vara färgade av pilotstudien. Pilotstudien kan även enligt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) ge intervjuarna en första inblick i frågornas validitet 

och reliabiliteten för insamlad data, vilket ansågs väsentligt.   

 

Den genomförda pilotstudien fick god respons då deltagarna förstod och tolkade frågorna på 

önskvärt sätt. Det framkom att fråga nummer 7 och fråga nummer 8 var i behov av ytterligare 
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ett svarsalternativ, annat varumärke. Då det annars kunde exkludera respondenters verkliga 

svar. Detta åtgärdades och ett sjätte övrigt svarsalternativ tillkom, se bilaga 3. Det framkom 

även att intervjuarna önskades ha en djup vetskap om bostadsområdenas indelning på kartan 

av Örebro stad för att enkelt kunna tydliggöra för respondenterna. Den visuella bilden med 

varumärkena ansågs tydlig och fick positiv respons av deltagarna. Pilotstudien bidrog till en 

positiv första inblick av empiriinsamlingen och såldes i dess validitet och reliabilitet.  

  

       

3.2.6 Genomförande 

  

Enkäterna administrerades den 30/4 – 4/5 klockan 11.00 – 17.00 till konsumenter som 

passerade utanför detaljhandelsbutikerna ICA Maxi Eurostop, Coop Forum Lillån, Coop 

Forum Marieberg, Coop Extra Österplan och ICA Supermarket city i Örebro där Robertsons 

produkter säljs. Dessa butiker valdes ut eftersom de är bland de största matvarubutikerna i 

varje del av bostadsområdena, väster, norr, söder, öster och centrum. Robertsons tog kontakt 

med samtliga butiker inför marknadsundersökningen för att erhålla ett godkännande av 

respektive butik. 

 

Utanför varje butik tillfrågades förbipasserande konsumenter som ansågs tillhöra någon av de 

förutbestämda ålderskvoterna. Därmed blev tidsperioderna för varje bostadsområde olika då 

varje kvot skulle uppfyllas och antalet människor utanför varje butik varierade. 

Respondenterna blev informerade om att deltagande i marknadsundersökningen var frivilligt 

och att varje enkät behandlades anonymt. Vidare informerades varje respondent om enkätens 

syfte samt vilka som var avsändare. Det ansågs väsentligt att tydliggöra detta då Ejlertsson 

(2005), Bryman och Bell (2005), Saunders, Lewis och Thornhill (2007) och Christensen et al 

(2010), framhåller anonymitet som viktigt samt att informera om frivilligt deltagande och vad 

enkäten bidrar till. Eftersom studien var ämnad till Robertsons fick Ehlin se enkäten innan 

undersökningen genomfördes för att ge eventuella synpunkter på frågeställningarna. Varje 

respondent utgjorde en enkät och intervjuarna fyllde i vilken kvot varje respondent tillhörde 

vilket skapade en tydlig överblick för när kvoterna var fyllda. När alla kvoterna var fyllda 

fördes de kodade svaren om till siffror som kunde föras in i statistikprogrammet SPSS.  

 

 

3.3 Sammanställning, bearbetning och analysmetod 

 

För analys av data valdes statistikprogrammet SPSS, vilket är att föredra för analys av 

kvantitativ data enligt Bryman och Bell (2005). Efter att alla enkäter besvarats fördes 

insamlad data in i SPSS. Införandet av data i SPSS genomfördes för respektive 

besvarandeplats nästkommande dag efter att insamlandet ägt rum. Detta gjordes för att 

minimera arbetet per införandetillfälle. Enkäterna var förkodade med siffror vid varje 

svarsalternativ, förutom fråga 10 som var en öppen fråga. Förkodningen gjordes för att 

underlätta införandet av data i SPSS, någonting som både Bryman och Bell (2005) och 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) framhåller. Valet av SPSS gjorde sammanställningen 

av svaren lättare. Varje fråga tilldelades ett variabelnummer och varje ifyllt svarsalternativ 

utgjorde en variabelsiffra. Varje variabel definierades sedan med ett variabelnamn, flera 

variabeletiketter och värdeetiketter för att förtydliga hur data i olika frågor skulle förhålla sig 

till varandra. Dessa definitioner är enligt Bryman och Bell (2005) och Wahlgren (2008) 

grundläggande för att vidare kunna arbeta med insamlad data. När all data var införd utgjorde 

varje rad i datafönstret en respondents svar på enkäten och varje kolumn svaret på en fråga 
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(Wahlgren, 2008). När samtliga svar erhållits och förts in i SPSS bearbetades dessa data och 

korstabeller togs fram som visade en sammanställning över vad respondenterna svarade 

fördelat på deras ålder och bostadsområde. Detta gjordes för att göra det möjligt att se om 

varumärkesimage påverkar varumärkesmedvetna konsumenters köpbeslut eller inte. 

Korstabellen togs fram eftersom det enligt Wahlgren (2008) underlättar att se samband mellan 

olika grupper och därmed är till fördel för överskådandet av denna studies resultat. Diagram 

över respondenternas åsikter och associationer gällande de inkluderade varumärkena valdes 

sedan att tas fram med hjälp av kalkylprogrammet Excel utifrån de framtagna korstabellerna i 

SPSS. Diagram användes eftersom de ansågs enkla att avläsa och att uppfatta dess innebörd. 

Stapeldiagram och cirkeldiagram valdes att användas med utgångspunkt i att Bryman och Bell 

(2005) menar att stapeldiagram används för nominalvariabler, vilka huvuddelen variabler i 

denna studie utgjordes av. Cirkeldiagram valdes också att användas för att göra det möjligt att 

visa den procentuella andel som varje sektor utgör i förhållande till hela urvalet. För att 

underlätta för läsaren sammanställdes även en del av resultaten i tabeller framtagna i 

skrivprogrammet Microsoft Word.  

 

Då fråga 10 bestod av öppna svar var förkodning utesluten. Efter genomförd insamling 

sammanställdes därför svaren i ett dokument, där svaren kunde härledas till olika teman så 

som priset, utbudet och den egna butiken. Bryman och Bell (2005) framhåller detta som ett 

vanligt sätt att bearbeta öppna svar. Dessa teman kunde sedan analyseras och sammanställas i 

kapitel 4, resultatredovisning och analys.       

 

För att ta reda på om respondenterna vid ett köpbeslut påverkas av den image de tillskriver ett 

varumärke valdes svaren på fråga nummer nio att sammanställas. Svaren tilldelades en 

nominalskala från ett till fyra, som utgjorde poängvärdet. Ett stod för inte alls viktigt, två för 

inte särskilt viktigt, tre för ganska viktigt och fyra för mycket viktigt. Dessa siffror 

sammanställdes med svaren på fråga sex och gav varje varumärke ett slutligt värde mellan ett 

och fyra. Slutligen ställdes detta mot fråga nummer åtta, det varumärke respondenten köpte 

mest. För mall av uträkning, se bilaga 5. Slutligen visade varje enkät en slutsiffra mellan ett 

till fyra, där fyra indikerade på en hög sannolikhet att respondenten påverkas av image i sitt 

köpbeslut och trean på svag sannolikhet. Slutsiffrorna ett och två fick båda benämningen 

ingen påverkan. När sammanställningen från samtliga enkäter var genomförd samlades varje 

enkät med samma nominalvärde för att se hur många respondenter som utgjorde varje 

nominalvärde. Antalet kunde sedan ställas mot det totala urvalet, vilket Byström och Byström 

(2011) menar utgör den klassiska sannolikhetsdefinitionen. På så sätt synliggjordes hur stor 

sannolikheten var för att respondenterna köper det varumärke som de positivt associerar med 

faktorer de värderar högt.  

 

Om resultatet av sammanställd och bearbetad data uppvisade hög sannolikhet kom den 

teoretiska sammanställningen, som tagits fram i den teoretiska referensramen, att innefatta 

varumärkesimage som en påverkan i konsumenters köpbeslutsprocess. I annat fall valdes 

teorierna att stå kvar och varumärkesimage antogs inte påverka köpbeslutet, därmed stryks 

image från den teoretiska sammanställningen. Oavsett resultat analyserades insamlad data mot 

studiens teorikapitel för att om möjligt kunna utveckla de delar som innan denna studie delvis 

varit oklara. Därefter sammanställdes de slutsatser som kunde dras, vilka klargörs i kapitel 6.     

 

Genom att studera varumärkesmedvetenheten för de valda varumärkena bland konsumenter i 

Örebro stad skapades en första uppfattning av konsumenternas medvetenhet i 

köpbeslutsprocessen. Vidare vägdes respondenternas uppfattade image in. Det framkommer i 



17 

 

studien vilket varumärke respondenterna brukar köpa och varför. Utifrån detta kan sedan 

respondenternas associationer av varumärkena ställas mot faktorer som respondenten värderar 

högt i köpbeslutet för att se om det finns ett samband. Den insamlade empirin delades även 

upp i bostadsområden och ålder för att se om medvetenheten kring Robertsons varumärke är 

olika beroende på dessa.   

 

För att undvika upprepning och istället skapa en tydlig röd tråd i studien har 

resultatredovisning och analys sammanförts till ett gemensamt kapitel. Detta för att lättare 

leda läsaren genom texten och skapa ett intressant flöde. Då en åtskillnad av vad som är data 

och vad som är egna tolkningar ansågs problematiskt, på grund av att all data krävde en 

tolkning, motiverades denna sammanslagning.   

 

 

3.4 Trovärdighet av sekundärkällor  

 

Offentlig statistik från statistiska centralbyrån SCB (2011B) användes som grund för urvalet 

och anses vara en trovärdig källa eftersom SCB utför liknande mätningar på årlig basis och 

följer lag (2001:99) om den officiella statistiken. SCB tillhör en av de 27 myndigheter som är 

ansvariga för statistikens innehåll och omfattning. Statistiken de tar fram är opartisk och 

baserad på vetenskapliga grunder (SCB, 2012).   

 

Kartan över Örebro stad, se bilaga 2, hämtades från Örebro kommun:s (2011) webbplats och 

utgjorde grunden för uppdelningen av bostadsområdena i urvalet. Kartan var senast 

uppdaterad år 2009 och webbplatsen där kartan finns att erhålla, uppdaterades december år 

2011, vilket gjorde kartan trovärdig att använda som utgångspunkt. Kartans trovärdighet 

ansågs vara stor då kommunen förmodligen uppdaterar kartan om den inte skulle vara aktuell 

i nuläget.    

 

För informationen om Robertsons användes företagets hemsida, årsredovisning och det 

erhållna dokumentet från Ehlin (2012). Informationen användes för att skapa en bild av 

företaget samt för att komma fram till det aktuella problemområdet. Källorna innehåller 

information skapad av Robertsons och kan därmed ge en vinklad bild. Denna information 

används inte för några mätningar eller slutsatser, vilket gjorde att informationen inte behövde 

kontrolleras mot andra källor. Om information istället haft en avgörande roll i mätningarna 

skulle extern information kunna kompletterats för att stärka informationens trovärdighet. 

Informationen om konkurrenterna hämtades från deras egna hemsidor för att få en kort 

beskrivning om varje varumärke. Hemsidorna är väl uppdaterade och ger trovärdig 

information, dock finns det risk för ett subjektivt perspektiv men eftersom informationen inte 

kom att användas för mätningar eller slutsatser, ansågs även denna information inte behöva 

kontrolleras. 

 

Livsmedelverket är en statlig myndighet under landsbygdsdepartementet som verkar för att ge 

råd och information för vägledning i det dagliga valet av mat. Kontroller av livsmedel utförs 

av kommunerna, länsstyrelsen och livsmedelverket, vilket gör källan till en trovärdig referens 

för att beskriva hur charkuteribranschen ser ut i Sverige idag (Livsmedelsverket, 2012B). 

Svenskt kött ägs till majoritet av lantbrukarnas riksförbund och finns för att informera om 

svenskt lamm, nöt och griskött (Svenskt kött, 2011E). Svenskt kött har funnits sedan år 1983 

och skapades för att bli en naturlig informationskälla om svenskt kött, samt för att vara aktiva 
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i den svenska matdebatten (Svenskt kött, 2011F). Detta gör källan relevant och trovärdig för 

information om charkuteribranschens utveckling.  

 

Den teoretiska referensramen baserades på vetenskapliga artiklar tagna ur olika vetenskapliga 

journaler. Studien baserades bland annat på en artikel av Howard och Sheth (1969) och en 

artikel av Hoyer och Brown (1990). Båda dessa undersökningar styrks av flera efterföljande 

studier som refererar till dessa artiklar samt uppvisade liknande resultat vilket stärkte 

studiernas reliabilitet. Den senast uppdaterade artikeln, som behandlades i den teoretiska 

referensramen, av Huang och Sarigöllü (2012)  refererar tillbaka till bland annat Hoyer och 

Brown (1990). Mårtensson (2009) och Roberts och Lattin (1991) refererar tillbaka till Howard 

och Sheth (1969) vilket innebar att de tidigare artiklarna fortfarande kunde ses som aktuella. 

Flera av artiklarna och böckerna som användes i den teoretiska referensramen refererar till 

varandra, vilket stärker sammankopplingen och dess relevans. Litteraturen speglade det 

område som studien behandlade men det uteslöt dock inte att hela ämnesområdet hade berörts 

eller klargjorts. Andra teoretiska aspekter som var väsentliga kring ämnet kan ha missats på 

grund av ämnets omfattning. Men ändå ansågs ämnet omringat då den litteratur som användes 

utgjordes av aktuell forskning och att de refererade till varandra.  

 

 

3.5 Metodkritik  

 

Christensen et al (2010) yrkar på att om ett urval är mindre än 5 procent av hela 

målpopulationen behöver inte hänsyn tas till populationens storlek utan det är urvalets 

absoluta storlek som bestämmer precisionen i resultaten. Ett större urval skulle eventuellt 

kunnat minska risken att denna studies resultat avvek från verkliga värden i populationen. Ett 

större urval ansågs dock vara av mindre betydelse då Lekvall och Wahlbin (2001) hävdar att 

sättet ett urval utförts på kan utgöra större betydelse än urvalets storlek. Då ett icke-

sannolikhetsurval enbart erhåller en ytlig bild av populationen i form av egenskaper som 

definieras genom kvoterna kan kvoturvalets representativitet påverkas negativt (Bryman och 

Bell, 2005). För att minska risken för över- och undertäckning baserades urvalet på en 

statistisk förteckning av målpopulationen, även om statistisk representativitet inte gick att 

upprätta. Eventuella skevheter kan uppkomma genom att människor som endast befann sig i 

intervjuarnas närhet då enkäterna genomfördes hade chansen att bli tillfrågade, samt att dessa 

inte behövde vara typiska för kvoten, vilket Bryman och Bell (2005) framhåller som en 

potentiell risk. Urvalsmetoden där varje kvot ska bli fylld medför enligt Dahmström (2010) 

även att det externa bortfallet inte redovisas utan förblir okänt.   

 

Respondenterna som var med i studien var tvungna att vara utanför de angivna 

detaljhandelsbutikerna under samma tidpunkt som empiriinsamlingen genomfördes. Detta 

gjorde att potentiella respondenter som inte var närvarande vid undersökningstillfället 

exkluderades från studien samt att de som deltog, inte säkert behövde stå för den verkliga 

populationens åsikter. Då intervjuarna var tvungna att uppsöka respondenterna kan en 

omedveten subjektiv urvalsprocess ha skett kring vilka som tillfrågades. Andra faktorer som 

väder, tidpunkt och att respondenterna inte fick svara på enkäten själva kan ha påverkat 

respondenterna i deras svar. Reservationer görs för att andra svar hade framkommit om 

frågorna i enkäten ställts i en annan ordning och på ett annat sätt, till exempel genom en 

postenkät. Eventuellt hade respondenternas svar på fråga nummer nio kunnat få ett annat 

utfall om den hade varit neutral, alltså inte influerad av fråga nummer åtta. 
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3.6 Reliabilitet  

 
Studien har förutsättningar för att replikeras då noga beskrivet tillvägagångssätt finns att 

tillhandahålla. Om studiens resultat kommer bli densamma igen vid en ny studie går ej att 

säkerställa då denna studies resultat endast samlades in vid en tidsperiod. Bryman och Bell 

(2005) menar att en test re-test metod skulle vara ett sätt att minska denna osäkerhet, dock har 

inte detta kunnat genomföras för denna studie på grund av brist på möjlighet. Reliabiliteten 

stärks av standardiserade och tydliga frågor, någonting som Lekvall och Wahlbin (2001) 

menar påverkar reliabiliteten positivt. Då intervjuarna var närvarande vid enkäten går det inte 

att fullt replikera ett exakt genomförande då intervjuarnas förhållningssätt och kommentarer 

till respondenterna inte finns antecknade. Att intervjuarna var närvarande kan även ha 

påverkat respondenternas svar och således det slutliga resultatet då exempelvis 

respondenterna kan ha trott att intervjuarna förväntat sig vissa svar. Någonting som Bryman 

och Bell (2005) framhåller som en potentiell risk med denna form av enkät. Som Lekvall och 

Wahlbin (2001) även menar så kan situationsbundna faktorer vid tillfället då data samlas in 

orsaka låg reliabilitet. Dessa beaktades och valdes att motarbetas genom att datamaterialet 

samlades in på olika platser under samma tidsperioder. Dock kan respondenternas svar ha 

påverkats på grund av rådande väderlek som varierade mellan dagarna då datainsamlandet 

genomfördes.       

 

Enkäterna besvarades på en plats som karaktäriseras av eventuell tidsbrist och respondenterna 

kunde således känna enkättrötthet, eller ha en negativ inställning till att besvara enkäten. På 

grund av detta valdes enkäten att sammanställas så kortfattad som möjligt. Detta menar 

Bryman och Bell (2005) och Ejlertsson (2005) är viktigt för att inte respondenterna ska tröttna 

på att svara eller välja att inte svara. Att förlita sig på konsumenters minne av vilket 

varumärke de köper behöver dock inte betyda att de lämnar ett korrekt svar. Vet konsumenten 

verkligen vilka varumärken de köper i första och andra hand eller förlitar de sig på tidigare 

preferenser och en logisk slutledningsförmåga (Kapferer, 2008; Ejlertsson, 2005). Svaren på 

den intervjuadministrerade besöksenkäten anses pålitliga eftersom frågorna inte tolkades som 

påträngande. Genom att utföra marknadsundersökningen utanför detaljhandelsbutiker runt om 

i Örebro stad blev frågorna placerade i en kontext där konsumenten precis hade handlat 

matvaror och var medvetna om vad de köpt, vilket minskade risken för att konsumenterna 

skulle svara med logisk slutledningsförmåga.   

 

Studiens empiriska data anses trovärdig utifrån att insamlandet bygger på företagsekonomiska 

forskningsmetoder föreslagna av bland annat Christensen et al (2010) och Bryman och Bell 

(2005). Resultaten från den tredje problemfrågan anses trovärdig då ett sannolikhetstest 

konstruerades där data bearbetades.  

 
 

3.7 Validitet 

 

Innan enkäten besvarades av respondenterna genomfördes en pilotstudie för att studera att 

frågorna uppfattades på rätt sätt och att de ansågs vara meningsfulla för att besvara 

problemformuleringen och studiens syfte. Lekvall och Wahlbin (2001) anser att då ett antal 

personer är överens om att frågorna är vettiga har de ett visst mått av validitet, en så kallad 

direkt upplevd validitet. Då respondenterna i pilotstudien uppfattade frågorna som önskat fick 

enkäten viss validitet, som innebär att även analysen får viss validitet då den grundades på 

den insamlade teorin och empirin. Resultaten från studien om medvetenhet stämde överens 
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med den insamlande teorin och därmed stödjer ursprungsstudierna av Hoyer och Brown 

(1991) och Howard och Sheth (1969). Då studiens resultat bekräftade teorin bedömdes den ha 

en god begreppsvaliditet som Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver som viktigt. Eftersom 

undersökningar kring sannolikheten att image påverkar köpbeslut saknas i tidigare studier, 

blev det svårare att bedöma om begreppsvaliditet existerade då en jämförelse med tidigare 

studier blev omöjliga att utföra. För att säkerhetsställa validiteten i en studie kan även en så 

kallad metodtriangulering som beskrivs av Christensen et al (2010) genomföras. Det har dock 

inte ansetts möjligt i och med omfattningen och tidsåtgången för denna studie.  

 

För att uppnå en högre innehållsvaliditet hade exempelvis fler svarsalternativ i den 

intervjuadministrerade enkäten kunnat innefattats. Lekvall och Wahlbin (2001) hävdar att det 

är ett sätt att öka innehållsvaliditeten. Dock ansågs inte möjlighet finnas till att bearbeta en 

större mängd data än den mängd som valdes att samlas in samt med avsikt i att enkäten inte 

skulle bli för omfattande.         

 

Generaliserbarheten i denna studie begränsas till Örebro stad där studien genomfördes och till 

målpopulationen, det vill säga konsumenter mellan 20-69 år gamla i Örebro stad. Då studien 

berör charkuteribranschen gäller resultatet därför endast för denna bransch och kan således 

inte generaliseras för andra branscher.  
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4 Resultatredovisning och analys 
 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av respondenternas svar från de 

intervjuadministrerade enkäterna i text, diagram samt tabeller. Samtliga diagram och 

tabeller är framtagna utifrån insamlad empiri. Resultaten redovisas utifrån 

frågeställningarna i enkäten från fråga fem till tio. Djupare fokus ligger på respondenternas 

svar kring Robertsons. Resultaten sammankopplas även med teorin och analyseras. Kapitlet 

avslutas med ett sannolikhetstest för att se om varumärkesimage påverkar köpbeslutet.  

 

 

4.1 Medvetenhet och åldersfördelning 

 

Respondenternas svar på fråga nummer fem klargör vilka varumärken de känner igen. Av de 

200 respondenterna som besvarade enkäten angav 164 respondenter att de känner igen 

Robertsons varumärke. Scan utgör det varumärke som flest känner igen, 198 respondenter, 

efter Scan följer Lithells med 189 respondenter. Mindre än hälften, 82 respondenter av totalt 

200, känner igen Hemgården och betydligt färre är medvetna om Ello i Lammhult, 22 

respondenter. För en sammanställning av respondenternas svar se figur 2. För att längre fram 

kunna se om image påverkar ett köpbeslut är det av vikt att ta reda på hur 

varumärkesmedvetenheten ser ut hos de 200 respondenterna, det vill säga det Howard och 

Sheth (1969) och Roberts och Lattin (1991) menar utgör awareness set, vilket är den 

varumärkesgrupp som konsumenter bildar utifrån varumärken de känner igen. För studiens 

200 respondenter är det Scan, Lithells och Robertsons som i störst utsträckning utgör 

respondenternas awareness set, se figur 2 för varumärkenas fördelning i respondenternas 

awareness set. Howard och Sheth (1969) menar att det är vanligast att konsumenter väljer 

varumärken de kan tänka sig att köpa utifrån de varumärken de känner igen. Detta skulle 

betyda att Robertsons, Scan och Lithells har en större chans att finnas representerade i svaren 

på fråga nummer sju, som berör vilka varumärken respondenterna kan tänka sig att köpa, än 

varumärkena Hemgården och Ello i Lammhult. 

  

 

 
Figur 2. Awareness set 
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För att tydliggöra hur respondenternas medvetenhet ser ut för Robertsons varumärke delades 

deras svar upp på respektive ålderskategori, se tabell 1. Åldersfördelningen mellan 

respondenterna som känner igen Robertsons är knappt märkbar. Däremot framkommer en 

större skillnad mellan respondenterna 20-29 år och övriga ålderskategorier, med en differens 

på minst elva procent. För resterande ålderskategorier överskrider skillnaderna aldrig mer än 

tre procent. För en tydligare bild visas även en procentuell åldersfördelning av de 164 

respondenter som kände igen Robertsons i figur 3. 

 

 

Ålderskategori Respondenter Andel Procent 

20-29 17 17/164 10 

30-39 35 35/164 21 

40-49 36 36/164 22 

50-59 37 37/164 23 

60-69 39 39/164 24 

Totalt 164 1 100 

Tabell 1. Åldersfördelning av respondenter som känner igen Robertsons 

 

 
Figur 3. Åldersfördelning i procent  

 

För att ytterligare illustrera medvetenheten kring Robertsons delas respondenterna in i 

ålderskategorier över de fem bostadsområdena, se figur 4. Ingen större skillnad mellan 

bostadsområdena framkommer. Då varje bostadsområde summeras, känner 30 respondenter 

igen Robertsons på norr, 34 på väster, 32 på öster, 35 på söder och 33 i centrum. Således kan 

konstateras att det är en större skillnad mellan ålderskategorierna än mellan de olika 

bostadsområdena.   
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Figur 4. Medvetenhet kring Robertsons fördelat på bostadsområde och ålderskategori  

 

 

4.2 Associationer till varumärkena  

 

På fråga nummer sex anger respondenterna vad de främst associerar till de varumärken de 

angav att de kände igen på fråga nummer fem. Mårtensson (2009) menar att varumärkesimage 

inte kan förekomma utan en varumärkesmedvetenhet, vilket gör det irrelevant att fråga efter 

associationer till varumärken respondenterna inte känner igen. Respondenterna får välja ett av 

de sex alternativen priset, svenskt kött, förpackningen, smaken, kvaliteten och erfarenheten. 

Dessa faktorer är fördelade över de tre associationskategorierna som Keller (1993) tar upp; 

attribut, fördelar och attityder för att kunna bilda en komplett uppfattning över 

respondenternas associationer. För en fullständig bild över samtliga respondenters 

associationer till varumärkena se figur 5. När respondenterna anger vad de associerade med 

Robertsons svarar 92 respondenter, av 164 som sagt att de känner igen varumärket, kvalitet. 

Faktorn respondenterna associerar mest med Scan är svenskt kött, Lithells erfarenheten samt 

Hemgården och Ello i Lammhult med kvaliteten. De respondenter som nämnde att de köper 

ett annat varumärke än de förutbestämda fick ange associationer till dessa. Associationerna 

blev dock utspridda eftersom olika varumärken valdes av respondenterna.  
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Figur 5. Associationsfördelning för samtliga varumärken 

 

 

Flest respondenter associerar Robertsons med kvalitet och svenskt kött vilket utgör det Keller 

(1993) menar som fördelar. 92 respondenter tillskriver Robertsons med kvalitet, vilket utgör 

56 procent av de 164 respondenter som kände igen varumärket. 32 respondenter, motsvarande 

20 procent av de samtliga 164, anger svenskt kött som association till Robertsons. För en 

fullständig procentuell fördelning av respektive association till Robertsons, se figur 6. 

Kvaliteten och svenskt kött utgör tillsammans 76 procent av respondenternas svar av vilken 

image de tillskriver Robertsons. Erfarenheten och smaken innefattas av den 

associationskategori som Keller (1993) menar är attityd. 17 procent av respondenterna 

associerar Robertsons med kategorin attityd. Pris och förpackning är associationer som utgör 

attribut, av de 164 respondenterna som kände igen Robertsons placerar 7 procent i denna 

kategori. 

 

 

 
Figur 6. Associationer till Robertsons 
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Av de 198 respondenter som känner igen Scan associerar 34 procent varumärket med svenskt 

kött och 23 procent med priset. Svenskt kött hör till vad Keller (1993) menar som fördelar och 

pris tillhör associationskategorin attribut. Denna fördelning av faktorer skiljer sig från ovan 

presenterade associationer för Robertsons där båda faktorerna tillhör samma 

associationskategori. För fullständig fördelning av associationerna till Scan, se figur 7. 

 

         

 
Figur 7. Associationer till Scan 

 

 

Av de 189 respondenter som känner igen Lithells är det flest respondenter som associerar 

varumärket med erfarenheten, 26 procent, och smaken, 21 procent. Båda faktorerna tillhör 

den associationskategori som Keller (1993) benämner attityder. Associationerna till Lithells 

uppvisar en jämnare fördelning över alla faktorer än tidigare presenterade varumärken. För en 

fullständig fördelning av associationer till Lithells, se figur 8.     

 

 

 
Figur 8. Associationer till Lithells 
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Flest respondenter associerar Hemgården med kvalitet, 29 procent, och förpackningen, 21 

procent, av de 82 som känner igen varumärket. Faktorn kvalitet tillhör det Keller (1993) 

benämner som fördel och förpackning tillhör attribut. Dessa faktorer gör att Hemgårdens mest 

frekvent associerade faktorer likt Scan inte tillhör samma associationskategori. Fördelningen 

över samtliga faktorer är likt Lithells, relativt jämn. För en fullständig fördelning av 

associationer till Hemgården, se figur 9.   

  

 

 
Figur 9. Associationer till Hemgården 

 

 

Av de 22 respondenter som känner igen Ello i Lammhult associerar 32 procent varumärket 

med kvalitet och 27 procent med smak. Dessa faktorer kan placeras under 

associationskategorierna som Keller (1993) benämner fördelar och attityder. Ello i Lammhult 

får på så sätt, likt Scan och Hemgården, två associationskategorier som representerar de mest 

frekvent associerade faktorerna. Fördelningen över samtliga faktorer är, likt Robertsons och 

Scan, relativt ojämn. För en fullständig fördelning av associationer för Ello i Lammhult se 

figur 10.  

     
 

 
Figur 10. Associationer till Ello i Lammhult  
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Utav samtliga varumärken var associationskategorin fördel mest representerad, vilket fyra av 

de fem varumärkena tilldelades. För att få en tydligare bild över respondenternas associationer 

till Robertsons har en figur sammanställts över respondenternas ålder och deras associationer, 

se figur 11. Figur 11 visar vad som kan uppfattas som en stor skillnad mellan 

ålderskategorierna 20-29 år och resterande ålderskategorier gällande associationen kvalitet. 

För att klargöra detta och visa hur fördelningen mellan ålderskategorierna av associationen 

kvalitet ser ut för Robertsons har en tabell sammanställts, se tabell 2. Därmed kan sägas att 

det inte är någon skillnad mellan ålder och vad som associeras med Robertsons. För 

respektive ålderskategori är det mellan 53-57 procent som associerar Robertsons med kvalitet, 

vilket visar på liknande svar mellan åldrarna. För att få fram den procentuella fördelningen 

dividerades antalet respondenter som associerar Robertsons med kvalitet med det totala 

antalet respondenter som känner igen Robertsons ur varje ålderskategori.  

 

 

 
Figur 11. Åldersfördelning över associationer till Robertsons 

 

 

 

Ålderskategori Respondenter Andelar Procent 

20-29 år 9 9/17 53 % 

30-39 år 20 20/35 57 % 

40-49 år 20 20/36 56 % 

50-59 år 21 21/37 57 % 

60-69 år 22 22/39 56 % 

Totalt 92   

Tabell 2. Åldersfördelning av associationen kvalitet till Robertsons  
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4.3 Varumärken respondenterna kan tänka sig att köpa 

 

Svaren på fråga nummer sju visar vilka varumärken respondenterna kan tänka sig att köpa 

nästa gång de handlar charkuteriprodukter. De varumärken respondenterna kan tänka sig att 

köpa utgör det Howard och Sheth (1969) och Roberts och Lattin (1991) menar som 

konsumenters evoked set. 147 av totalt 200 respondenter kan tänka sig att köpa Robertsons, 

vilket utgör den största andelen ställt mot de andra varumärkena. 140 respondenter svarar att 

de kan tänka sig att köpa Scan, 112 Lithells, 81 Hemgården, 32 Ello i Lammhult och 13 annat 

varumärke nästa gång de köper charkuteriprodukter. Se figur 12 för en komplett 

sammanställning av vilka varumärken respondenterna kan tänka sig att köpa. Att 

respondenterna valde dessa varumärken som de kan tänka sig att köpa mest är inte 

förvånansvärt utifrån det Howard och Sheth (1969), Hoyer och Brown (1990), Roberts och 

Lattin (1991) och Macdonald och Sharp (2000) hävdar om att varumärkesmedvetenhet har en 

avgörande roll i konsumenters val av varumärke. Därför är det i paritet att få respondenter 

nämnde Ello i Lammhult och Hemgården i sitt evoked set, då få respondenter hade dem i sitt 

awareness set. Anmärkningsvärt är att Hemgården är det enda varumärket som inte har en 

minskning från tidigare visat i figur 2. Lika många respondenter har Hemgården i sitt 

awareness set som i sitt evoked set. Det är även anmärkningsvärt att fler respondenter kan 

tänka sig att köpa Ello i Lammhult, 32 stycken jämfört med 22 respondenter som i figur 2 

känner igen varumärket, vilket går emot Howard och Sheths (1969) teori om att varumärken 

som finns i konsumenters evoked set även finns i awareness set. Då Robertsons, Scan och 

Lithells är mest frekvent representerade i respondenternas evoked set är chansen för att dessa i 

större grad än Hemgården, Ello i Lammhult och andra varumärken också utgör deras 

idealvarumärken.  

 

 

 

 
Figur 12. Varumärken respondenterna kan tänka sig köpa 
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En åldersfördelning över vilka som kan tänka sig att köpa Robertsons har tagits fram, se figur 

13. Av de 147 respondenterna som kan tänka sig att köpa Robertsons synliggörs en liten 

skillnad mellan ålderskategorierna. Det är minst antal respondenter från ålderskategorin 20-29 

år som anger att de kan tänka sig att köpa Robertsons, 17 respondenter. Detta kanske inte är 

märkligt eftersom de utgjorde en mindre andel än de som hade Robertsons i sitt awareness 

set. Det är flest respondenter från ålderskategorierna 50-59 år, 34 stycken, samt 60-69 år, 34 

stycken, som kan tänka sig att köpa Robertsons.   
 

 
Figur 13. Åldersfördelning av respondenter som kan tänka sig köpa att Robertsons 

 

 

4.4 Varumärket respondenterna köper mest 

 

Respondenternas svar på fråga nummer åtta visar vilket varumärke respondenterna köper 

mest, vilket enligt Howard och Sheth (1969) utgör deras idealvarumärke. 113 av de 200 

respondenterna, 56,5 procent, svarar att de främst köper Scan. 44 respondenter, 33 procent, 

anger att de köper Robertsons varumärke mest. 27 respondenter, 13,5 procent, anger Lithells 

och sju respondenter, 3,5 procent, anger att de köper Hemgården. En respondent köper Ello i 

Lammhult, 0,5 procent, och åtta respondenter, 4 procent, köper andra varumärken än de fem 

angivna. För fullständig fördelning i antal se figur 14 och för fördelning i procent se figur 15.  

 

  
Figur 14. Varumärken respondenterna köper 
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Figur 15. Procentuell fördelning över varumärken respondenterna köper  

 
 

Av de 44 respondenter som köper Robertsons utgör ålderskategorin 60-69 år 41 procent, 

vilket är en markant skillnad mot de övriga ålderskategorierna. Detta stödjer Ehlin:s (2012) 

antagande om vilka som utgör Robertsons kundgrupp. Antalet i denna ålderskategori är 

dubbelt så stort jämfört med de övriga kategorierna. Det är en framträdande skillnad mellan 

ålderskategorierna 20-29 år och 60-69 år, vars antal är två respektive 18 respondenter. Se 

tabell 3 för en fullständig överblick. 

 

 

 

Ålderskategori Respondenter Andel Procent 

20-29 år 2 2/44 4,5 

30-39 år 7 7/44 16 

40-49 år 8 8/44 18 

50-59 år 9 9/44 20,5 

60-69 år 18 18/44 41 

Totalt 44 1 100 

Tabell 3. Åldersfördelning av respondenter som köper Robertsons 

 

 

I figur 16 visas en tydligare bild över åldersfördelningen för respondenterna som köper 

Robertsons. Figuren visar även fördelningen över bostadsområdena. Påtagligt blir från vilket 

bostadsområde respondenterna kommer ifrån som köper Robertsons. De flesta av de 44 

respondenterna som nämner att de köper Robertsons bor i bostadsområdena norr, öster och 

väster. Det visas även att de flesta respondenter som bor på norr och köper Robertsons 

representeras till största delen av ålderskategorin 60-69 år.  
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Figur 16. Ålders- och bostadsfördelning över de respondenter som köper Robertsons 

 

 

4.5 Respondenternas värdering av associationsfaktorer vid köp av idealvarumärke  

 

På fråga nummer nio fick respondenterna, på en fyrgradig skala, besvara hur viktigt priset, 

svenskt kött, förpackningen, smaken, kvaliteten och erfarenheten är för dem vid ett köp av 

deras idealvarumärke. Detta gjordes för att senare kunna mäta om image påverkar 

köpbeslutet. 165 av 200 respondenter anser smaken som mycket viktig vid köpet. Ingen 

respondent värderar smaken som inte särskilt viktig eller inte alls viktig. Kvaliteten värderas 

av 164 respondenter som mycket viktig. Svensk kött värderas som mycket viktig av 106 

respondenter och 61 anser att det är ganska viktigt, vilket motsvarar 83,5 procent av de 200 

tillfrågade respondenterna. Dessa siffror ligger i linje med det Svenskt kött (2012C) hävdar 

om att svenska konsumenter värderar köttets ursprung allt mer. Svenskt kött, smaken och 

kvaliteten är således de faktorer som respondenterna mest frekvent anger som mycket viktigt. 

Detta stärker det Parment (2006) hävdar om att konsumenter vill ha information om 

produkterna de köper. 176 respondenter värderar erfarenheten som mycket viktig och ganska 

viktig. Cirka hälften av respondenterna svarar att priset i någon grad är viktigt och andra 

hälften att det i någon grad inte är viktigt. Förpackningen är den faktor som störst mängd av 

respondenterna värderar som inte särskilt viktig eller inte alls viktig. För mer precist hur 

respondenterna värderar de olika faktorerna, se figur 17.  
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Figur 17. Respondenternas värdering av de olika faktorerna vid ett köp 

 

 

4.6 Varför respondenterna föredrar andra varumärken framför Robertsons 

 

Den sista frågan i enkäten, nummer tio, ger en beskrivande bild av varför respondenterna som 

känner igen Robertsons inte köper deras produkter i första hand. Denna fråga kan ge svar på 

den minskning som framkommer för Robertsons från evoked set till idealvarumärke. 113 

respondenter svarade på fråga nummer tio med ett eller flera svar, som räknats var för sig. 

Respondenternas svar delades upp enligt ålderskategorierna för att se eventuella skillnader, se 

figur 18. Vid sammanställning av svaren framgås det att främsta skälet till att respondenterna 

köper ett annat varumärke framför Robertsons beror på att respondenterna anser att utbudet i 

detaljhandeln inte är tillräckligt stort. 45 respondenter hävdar att de produkter från Robertsons 

som de föredrar ofta är slutsålda eller överhuvudtaget inte finns i butikerna där de genomför 

sina inköp. Vid besvarandet av den intervjuadministrerade besöksenkäten var det några 

respondenter som påpekade att de inte ser Robertsons produkter i detaljhandeln, förutom när 

de sett Robertsons produkter demonstreras. Dessa respondenter berättar även att de vid dessa 

tillfällen gärna köper deras produkter. Respondenterna menar också att de anser att 

Robertsons utbud i detaljhandeln är så pass dåligt distribuerat i de butiker de handlar i att de 

ofta missar dem. Det fanns även respondenter som var helt ovetande om att Robertsons 

produkter säljs i butikerna de handlar i. 17 av 113 respondenter berättar att de inte köper 

Robertsons produkter på grund av att de anser Robertsons butik i Adolfsberg svåråtkomlig. 

Butiken är dock uppskattad, men dess läge minskar antalet tillfällen konsumenterna är villiga 

att åka dit. Vidare fördelades dessa 17 respondenter över bostadsområdena för att se om 

skillnader framkom, se figur 19. Det visas att den högsta andelen av de som anser läget 

svåråtkomligt, 6 respondenter, kommer från söder vilket är samma bostadsområde som 

butiken är belägen i.  

 

34 respondenter nämner att priset på Robertsons produkter är för högt. En respondent 

förklarar att det inte är förståeligt varför priserna på Robertsons produkter är så pass mycket 

högre i jämförelse mot andra charkuteriprodukter som denne köper. 13 respondenter nämner 

även att de anser att Robertsons marknadsföring är så pass liten att de knappt vet vad 

Robertsons har för produkter eller viken nisch företaget har. Åtta respondenter svarar att de 

inte tycker om produkterna på grund av för stark smak, att produkterna har för hög fetthalt 

eller att de är för rökta. En respondent anger även att produkterna inte smakar bra efter 
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nedfrysning. Fem respondenter förklarar att de inte köper Robertsons på grund av lojalitet till 

andra varumärken. En respondent tycker inte om förpackningen och en annan köper inte 

Robertsons på grund av att produkterna inte är ekologiska. För en sammanställning se figur 

18. 

 

 

Figur 18. Varför respondenterna inte köper Robertsons 
 

 

 
 

Figur 19. Fördelning av de respondenter över bostadsområden som ansåg läget på Robertsons butik dåligt 

 

 

4.7 Sannolikhetstest  

 

Svaren på frågorna sex, åtta och nio sammanställdes i ett sannolikhetstest för att mäta om 

sannolikheten av att image påverkar köpbeslutet är låg eller hög. 117 av 200 respondenter, 

58,5 procent, uppvisar en hög sannolikhet för att image påverkar köpbeslutet. 52 av 200 
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respondenter, 26 procent, uppvisar en svagt positiv sannolikhet för att image påverkar 

köpbeslutet. Dessa två värden utgör tillsammans 84,5 procent av det totala urvalet. De som 

utgör nominalvärde ett och två, 31 respondenter vilket är 15,5 procent uppvisar ingen 

sannolikhet för att image påverkar köpbeslutet. För fullständig fördelning av 

sannolikhetstestet i procent se tabell 4.  

 

 

Respondenter N=200 Nominalvärde Procent 

117 4 58,5 

52 3 26 

22 2 11 

9 1 4,5 
Tabell 4. Sannolikhetstest i procent  

 

 

För att vidare studera om det finns skillnader i sannolikheten för att image påverkar 

köpbeslutet har en fördelning över ålderskategorierna genomförts, se figur 20. Resultatet 

uppvisar inga anmärkningsvärda avvikelser, utan är relativt jämt fördelat över alla 

ålderskategorier. För att se om vissa associationsfaktorer representeras i sannolikheten för att 

image påverkar köpbeslutet mer än andra fördelades nominalvärden över 

associationsfaktorerna, se figur 21. Här framkommer tydligt att det är faktorerna under 

associationskategorin, som av Keller (1993) benämns fördelar, som utgör de som främst 

påverkar köpbeslutet, 78 av 200 respondenter. Detta stärker Aakers (1991) resonemang kring 

att fördelar påverkar köpbeslutet.           

 
Figur 20. Åldersfördelning av respondenternas sannolikhet av påverkan 
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Figur 21. Nominalvärde fördelat på associationsfaktorer 
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5 Slutsatser 
 

I detta kapitel besvaras studiens problemformulering och syfte samt att studiens bidrag 

tydliggörs och förslag till vidare studier ges. Egna reflektioner kring resultatet och råd till 

Robertsons diskuteras. 

 

 

5.1 Svar på studiens problemformulering och syfte 
 

Varumärkesmedvetenheten för Robertsons visar sig vara 82 procent då 164 respondenter av 

totalt 200 anger att de känner igen varumärket. Ålderskategorin 60-69 år är högst 

representerad bland de 164 respondenterna och 20-29 år är lägst representerad. Det 

framkommer inga större skillnader gällande fördelningen av medvetenheten över de olika 

bostadsområdena. Den varumärkesimage som främst tillskrivs Robertsons är kvalitet, då 92 

av de 164 respondenter som känner igen Robertsons anger denna association. I andra hand 

tillskrivs Robertsons med svenskt kött då 32 av de 164 respondenterna anger detta. 

Åldersfördelningen gällande de som tillskriver Robertsons med kvalitet visar att det inte finns 

någon markant skillnad mellan ålderskategorierna. För de som tillskriver Robertsons med 

svenskt kött som image framkommer dock tydliga skillnader gällande ålderskategorierna. 

Detta då kategorierna 50-59 år och 60-69 år uppvisar en markant högre andel mot övriga 

ålderskategorier.  

 

Denna studie visar att konsumenters varumärkesimage påverkar köpeslutet. 84,5 procent av 

samtliga respondenter uppvisar någon grad av påverkan, vilket gör sannolikheten för att 

konsumenter köper det varumärke de har positiva associationer till är hög. Resultaten visar att 

sannolikheten för att image påverkar köpbeslutet inte influeras av ålder, då fördelningen över 

de respondenter som uppvisar påverkan av image på köpbeslutet är jämt fördelade över alla 

ålderskategorier. Det framkommer av resultatet att två specifika associationsfaktorer är 

markant mer representerade, svenskt kött och kvaliteten, hos de respondenter som uppvisat en 

stark påverkan. Båda faktorerna tillhör samma associationskategori, fördelar, vilket gör denna 

associationskategori som i studien påvisar högst sannolikhet för att påverka köpet.   

 

Resultatet ger svar på att konsumenters image påverkar dem i sitt köpbeslut inom 

livsmedelsbranschen. Resultaten gör även att den teoretiska sammanställningen nu kan 

inkluderas av en heldragen linje från image fram till köpbeslutet. Studien bidrar således även 

till forskningsområdet konsumentbeteende.  

 

 
5.2 Egna reflektioner 

 

Anmärkningsvärt är att av alla tillfrågade under empiriinsamlingen var det endast två som inte 

kunde delta i studien på grund av att de var vegetarianer. Ingen tillfrågad exkluderades heller 

på grund av att de inte köpt charkuteriprodukter den senaste månaden. Detta faktum kan 

stärka det Svensk kött (2011B) yrkar på, att konsumenter köper allt mer charkuteriprodukter. 

Det är få av den yngre ålderskategorin 20-29 år som känner igen Robertsons vilket skulle 

kunna bero på att företaget inte har någon inarbetad marknadskommunikation. Att de äldre 

ålderskategorierna känner igen Robertsons kan förmodligen ligga till grund i att Robertsons 

tidigare haft olika former av marknadskommunikation. Huang och Sarigöllü (2012) menar att 

marknadskommunikation ökar medvetenheten om ett varumärke bland konsumenter. 
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Möjligen skulle det kunna vara så att medvetenheten om varumärkena i denna studie överlag 

skulle kunnat se annorlunda ut om respondenterna exempelvis skulle ha fått se förpackningar 

istället för varumärken.   

 

Då Ehlin (2012) beskriver Hemgården som Robertsons främsta konkurrent väcks frågan om 

detta verkligen är korrekt utifrån insamlad data. Hemgården kan möjligen anses som 

Robertsons konkurrent utifrån att respondenterna tillskriver Robertsons och Hemgården till 

största delen med kvalitet och utifrån att Ehlin (2012) menar att de har en likartad profilering. 

Dock visar respondenternas svar att fler köper Scan och Lithells än Hemgården och att Scan 

och Lithells också kanske borde ses som konkurrenter, vilket Ehlin (2012) hävdar att 

Robertsons inte ser dem som idag. Få associerar dock Scan och Lithells med kvalitet. 

Varumärkena associeras till större del med svenskt kött, något som även Robertsons 

varumärke gör. Vilket sätter Robertsons i samma fack angående associationerna och gör 

därmed dem till konkurrenter. Hade dock förpackningar visats vid enkätbesvarandet kanske 

fler respondenter känt igen Hemgården med tanke på att de nuvarande associationerna till 

Hemgården var relativt höga gällande förpackningen. Det skulle således kunna vara ett 

argument för att Hemgården kan vara deras främsta konkurrent.  

 

Att Ello i Lammhult är mer representerade i evoked set än i awareness set, och att det enbart 

är en respondent som köper varumärket, kan ligga i linje med det Macdonald och Sharp 

(2000) menar om att nyfikenhet kan uppstå av att prova nya varumärken men att de sedan 

ändå väljer sitt idealvarumärke. Det kan även vara så som Huang och Sarigöllü (2012) menar 

med att en ökning från awareness set till evoked set kan betyda att respondenterna inte går 

igenom alla de set som föregår ett val. Detta strider i sådant fall mot det Howard och Sheth 

(1969) och Roberts och Lattin (1991) anser om att alla konsumenter går igenom alla set. Dock 

är detta den enda diskrepans som motsäger Howard och Sheth:s (1969) teori i denna studie. 

 

Det är värt att reflektera över vad som kan ligga till grund för den markanta minskning som 

råder mellan respondenter som kan tänka sig att köpa Robertsons, 147 stycken, och de som 

köper Robertsons, 44 stycken. Från enkätens öppna svarsalternativ framkom från 

respondenterna som kunde tänka sig att köpa Robertsons men inte gjorde det bland annat 

motiveringarna produktutbud och högt pris. Då Robertsons distribuerar sina varor till flera 

detaljhandelsbutiker i Örebro stad kan placeringen av varorna ske på olika sätt i olika butiker, 

vilket kan göra att respondenterna inte ser produkterna i charkuteridisken eller att de 

försvinner i mängden av andra varumärken. Detta är någonting som Huang och Sarigöllü 

(2012) framhåller som en risk då distributionen har en viktig roll hos konsumenten. Huang 

och Sarigöllü:s (2012) teori om vikten av distribution stärks av det faktum att flera 

respondenter inte var medvetna om att Robertsons produkter fanns i de butikerna de handlar i. 

Detta ovetande hos respondenterna kan även vara en effekt av den icke existerande 

marknadskommunikationen från företaget. Att flest respondenter anger Scan som sitt 

idealvarumärke kan ligga till grund för det Melin (1999) menar om att starka existerande 

varumärken är ett mer naturligt val för konsumenter och utifrån att Scan (2012A) anger att de 

är bland de största charkuteriföretagen på den svenska marknaden. Flera av respondenterna 

som har Scan som sitt idealvarumärke kan även tänka sig att köpa Robertsons. Detta faktum 

gör att Robertsons kanske bör se över Scan som en konkurrent trots att de ligger i olika 

prisfack. Robertsons kan även behöva överväga om en tydligare marknadskommunikation 

med information till konsumenterna skulle särskilja dem från andra varumärken, samt att 

tydligare motivera deras prissättning för konsumenterna. Detta kan även vara av vikt då 
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Macdonald och Sharp (2000) påpekar att ett högt pris kan minska chansen för ett varumärke 

att bli valt.  

 

Anmärkningsvärt är att av de respondenter som i störst utsträckning kommenterar att de inte 

handlar Robertsons produkter på grund av butikens läge bor i bostadsområdet söder, samma 

bostadsområde som Robertsons butik är belägen i. Anledningen till detta kan vara att butiken 

ligger i ett industriområde dit respondenterna kanske mer åker i ett specifikt syfte. Detta kan 

göra att respondenterna i andra bostadsområden åker till butiken i syftet att köpa Robertsons 

då det blir mer av en ”resa”. För respondenterna som bor i söder kan det vara så att den 

”resan” inte faller sig lika naturlig.        

 

Associationerna som respondenterna anger för de olika varumärkena kan enligt Keller (1993)  

påverkas av ålder. Dock uppvisade studiens resultat inga markanta skillnader i hur ålder 

påverkar associationerna, eftersom liknande resultat för varje ålderskategori framkom. Vidare 

ansåg högst andel respondenter att svenskt kött och smaken vara de viktigaste faktorerna vid 

ett köp. För respondenterna var det faktorerna pris och förpackning som värderades lägst, 

vilket går i linje med Hoyer och Brown (1990) och Macdonald och Sharp:s (2000) 

resonemang om att konsumenter har lägre benägenhet att väga in pris och förpackning i 

köpbeslutet för varumärken de känner igen.  

 

Anledningen till den höga sannolikheten för att image påverkar köpbeslutet kan bero på att 

konsumenter är mer informerade kring produkter idag. Då utbudet är så pass stort kan 

konsumenterna förenkla för sig själva genom att köpa de produkter de känner igen och har en 

uppfattning om. Kan image relateras till den faktor som värderas högst för den produkten så 

kan det förstärka incitamentet för att köpa den produkten, vilket förklarar utfallet av den höga 

sannolikheten. Slutligen är det värt att påpeka att de varumärken som togs med i studien 

skulle kunnat påverka resultatet och om andra varumärken hade valts kunde andra resultat 

framkommit. Dock uppvisar resultaten att endast en mycket liten del av respondenterna, 13 av 

200 respondenter, inte köper något av varumärkena som finns med i studien. 

 

 

5.3 Vidare studier 

 

Vidare studier skulle kunna omfatta andra branscher och produktkategorier för att se om 

liknande resultat framkommer. En möjlighet skulle även kunna vara att utgå från en annan 

geografisk plats eller metod för att se om svaren blir annorlunda om empiriinsamlingen 

exempelvis sker genom fokusgrupper eller liknande. Vidare finns utrymme för att studera om 

andra faktorer kan utgöra imagen som inte behandlats i denna studie samt om andra faktorer 

än image påverkar köpbeslutet. Det skulle även vara intressant att studera om andra visuella 

hjälpmedel exempelvis bilder på förpackningar skulle påverka respondenternas svar. En 

annan intressant aspekt skulle vara att se om resultaten blir annorlunda om enkäten genomförs 

med endast öppna svarsalternativ.   

 

 

5.4 Råd till Robertsons  

 

För att öka medvetenheten, speciellt hos den yngre ålderskategorin, skulle en långsiktig 

marknadskommunikationsplan kunna sammanställas av Robertsons. Detta skulle då öka 

möjligheten för att informera marknaden om varumärket och produkterna. Det kan även vara 
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av vikt då exempelvis world-of-mouth inte alltid är pålitligt samt att det över tid kan börja ge 

ett felaktigt budskap. I ett senare led skulle detta kunna leda till att fler konsumenter flyttar 

Robertsons varumärke från evoked set till idealvarumärke. Ett annat tillvägagångssätt är att 

skapa en tydligare motivering av prissättningen för konsumenterna och vad som särskiljer 

Robertsons från andra varumärken. För att etablera en tydlig bild av vad Robertsons 

varumärke står för kan Robertsons genom exempelvis smakprov och direktreklam 

kommunicera sina budskap. Robertsons kan genom detta skapa incitament för konsumenterna 

att köpa varumärket genom exempelvis priskampanjer eller studentrabatter. Det anses viktigt 

för Robertsons att attrahera fler konsumenter genom att informera om vart deras produkter 

säljs förutom i den egna butiken. Det är därför viktigt för Robertsons att allt de kommunicerar 

utgår från en existerande helhetsbild samt att utföra marknadsundersökningar med jämna 

tidsintervall. En ökad medvetenhet hos konsumenterna skulle kunna fungera som en 

konkurrensfördel gentemot Hemgården, som idag klassas som deras främsta konkurrent av 

Robertsons. Detta eftersom Macdonald och Sharp (2000) framhåller att välkända varumärken 

väljs mer frekvent även om det har ett högre pris än okända varumärken. Studien visar att 

Robertsons har en högre medvetenhet bland respondenterna än Hemgården och har på så sett 

utifrån Macdonald och Sharp (2000) en möjlig konkurrensfördel.  
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BILAGA 1 - Erhållet dokument från Ehlin 

 
 

Beskrivning av Robertsons Charkuteri AB 

Översänder enligt överenskommelse lite information om företaget samt tankar om våra 

önskemål. 

 

Historik 

Robertsons verksamhet startade redan på 1930-talet av farfar Robertson. Verksamheten drevs 

sedan vidare av familjen Robertson i ytterligare två generationer och 2008 förvärvades 

verksamheten av Peter och Gunnar Ehlin. Under 2009 plockades outsourcad del av 

verksamhet hem i form av packning av varor till detaljhandeln. 2010 genomfördes flytt till 

nybyggda lokaler på Adolfsbergsvägen.    

 

Försäljning 

Bolagets försäljningskanaler är två, dels egen butik, dels till detaljhandel. 

Vår butik har erfarit en stor försäljningsökning sedan flytten 2010. Fokus är på kött och 

charkvaror av bästa kvalitet till ett rimligt pris. Även andra varor såsom tillbehör i form av 

egengjorda kryddsmör, såser säljs. Det finns även en mindre del försäljning av andra artiklar 

såsom pasta, ost, oljor mm. En förändring har skett av kunderna sedan 2008 såtillvida att det 

är färre kunder som vill köpa sekunda varor, t ex trasig korv, skivspill och liknande. Vi 

upplever ett ökat intresse för närproducerade varor med hög kvalitet. Våra butikskunder är 

medvetna personer med något bättre ekonomi. 

 

Försäljning till detaljhandeln har initialt sedan 2008 minskat och senaste tiden stått still. Vi 

tror att minskningen delvis berodde på en ganska kraftig prishöjning, men även p g a hårdare 

konkurrens. En ny aktör under denna tid är Hemgården, som etablerar sig i de flesta butiker. 

Försäljningen sker av dels packade varor, dels lösviktsförsäljning ute i detaljhandeln där vi 

håller med personal, kyldisk, skyltning mm.  

 

Organisation 

Verksamheten kan indelas i tre avdelningar, butik, detaljhandel och produktion.  

 

I butiken bedrivs försäljning direkt till konsument, catering, matlådor. Detaljhandeln omfattar 

försäljning, packning, orderplockning med kund främst ICA och Coop. Varorna distribueras 

av åkeri. Produktionen är tillverkning av charkvaror och styckning.  

 

I ett litet företag får personalen räkna med att utföra flera sysslor och många i personalen 

jobbar inom olika avdelningar.  

 

SWOT 

Vi har en god position på marknaden i synnerhet i Örebro där vi upplever att vår butik är en 

”snackis på stan”. Våra har ett brett sortiment och våra råvaror är närproducerade utan 

onödiga tillsatser och vi är kända för god service och kompetens.  Vår personal är kunnig. 

Närproducerade varor av bra kvalitet känns ”inne”.   



 

 

Svagheter är att vi tror att vår goda marknadsposition begränsas till relativt få personer, som 

generellt sett kan beskrivas som något äldre. Här kan sägas att vi redan delvis noterat en 

föryngring i vart fall för våra butikskunder.  Priset kan upplevas som högt, t ex kostar vår 

falukorv 84,90 kr/kg på ICA medan andra falukorvar kan kosta 15 – 20 kr/kg.  

 

Det finns en betydande potential till ökande försäljning om vi kan kommunicera vårt budskap 

på ett effektivt sätt till blivande och nya kunder.   

 

 

Önskemål om uppdraget 

Kundundersökningar: vilka kunder handlar i vår butik, ålder, familjesituation o s v? Varför 

handlar de hos oss? Hur uppfattar de oss? Vilka faktorer har varit viktigast? Vad är bra? Kan 

något göras bättre?  

 

Hur välkänt är vårt varumärke ”på stan”? Kan man se något mönster i de som redan är våra 

kunder? Ålder, var de bor, familjesituation o s v. Varför väljs våra varor? Varför väljs inte 

våra varor? Hur upplevs presentationen av varorna, etikett, förpackning osv? Vad skulle 

behövas för att våra varor skulle väljas i större omfattning? Är vår lösviktsförsäljning känd? 

Varför köper våra lösviktskunder varor i lösvikt, men inte packat?  

Konkurrenter: Vilka konkurrenter kan identifieras? Hur kommunicerar de med sina kunder? 

Vilka har varit framgångsrika och varför?  

 

 

Örebro, 2012-03-07 

Gunnar Ehlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robertsons Charkuteri AB tel butik 019-244090 info@robertsonscharkuteri.se 

Adolfsbergsvägen 14 fax 019-240959 www.robertsonscharkuteri.se 

702 27 Örebro 



 

BILAGA 2 – Indelning av bostadsområden 

 

 



 

BILAGA 3 – Enkät 

 

Enkät – Konsumentbeteende  
Hej! Vi genomför en C-uppsats i företagsekonomi där vi avser att mäta hur vida image 

påverkar köpbeslutet hos konsumenten. Enkäten är anonym.  

 
1. Bor du i Örebro stad idag? 

1. Ja 2. Nej 

 

2. I vilket bostadsområde bor du?  

1. Norr 2. Väster 3. Öster 4. Söder 5. Centrum 

 

3. Har du köpt charkuteriprodukter såsom korv den senaste månaden?  

1. Ja 2. Nej 

 

 

4. Vilken åldersgrupp tillhör du?  

1.  20-29 2.  30-39 3.  40-49 4.  50-59 5.  60-69 

 

 

5. Vilka av dessa varumärken känner du igen?  

1. Robertsons 2. Scan 3. Lithells 4. Hemgården 5. Ello i 

Lammhult 

 

 

6. Vilket av dessa alternativ associerar du med … (som respondenten kände igen)? 

 

Robertsons:  
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

Scan: 
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

Lithells: 
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

Hemgården: 
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

Ello i Lammhult: 
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

Annat märke: … 
1. Priset 2. Svenskt kött 3. Förpackningen 4. Smaken 5. Kvalitén 6. Din erfarenhet av VM 

 

7. Vilka av dessa varumärken kan du tänka dig att köpa nästa gång du köper 

charkuteriprodukter?  

  

1. Robertsons 2. Scan 3. Lithells 4. Hemgården 5. Ello i 

Lammhult 

6. Annat 

varumärke 

 



 

8. Vilket varumärke köper du när du köper charkuteriprodukter? 

 

1. Robertsons 2. Scan 3. Lithells 4. Hemgården 5. Ello i 

Lammhult 

6. Annat 

varumärke 

 

 

9. När du köper (varumärket som svarats ovan) är:  

Välj ett svarsalternativ.  

 

Priset  

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

Svenskt kött 

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

Förpackningen 

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

Smaken 

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

Kvalitén 

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

Din erfarenhet av varumärket  

4. Mycket 

viktigt 

3. Ganska 

viktigt  

2. Inte särskilt 

viktigt  

1. Inte alls 

viktigt   

 

 

10. Om du kände igen Robertsons varumärke men inte köper det, kan du kortfattat 

berätta varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 4 – Visuell bild av varumärkena 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 5 – Sannolikhetsuträkningsmall 

 

 

       

Fråga 9. Hur viktigt värderas de olika faktorerna 

   

 

1 Inte alls 

viktigt 

2 Inte särskilt 

viktigt 

3 Ganska 

viktigt 4 Mycket viktigt 

 

Poäng 

1-4 

Pris 

       Svenskt kött 

       Förpackningen 

       Smaken 

       Kvaliteten 

       Erfarenheten 

       

        

        Fråga 6. Vad associeras de olika varumärkena med 

   

 

Pris Svenskt kött Förpackningen Smaken Kvaliteten Erfarenheten 

Poäng 

1-4 

Robertsons 

       Scan 

       Hemgården 

       Lithells 

       Ello i 

Lammhult 

       

        

        Fråga 8. Varumärke respondenten köper mest 

    Robertsons Scan Hemgården Lithells Ello i Lammhult 

 

  

        

        

        

        Valet av varumärke = maxpoäng 

     


