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Research questions: Which significance has the brand for the consumer when buying fresh 

sauce?  

 How loyal are the consumers to the brand Lohmanders? 

 How does brand loyalty arise among Lohmanders customers?  

Purpose:  The purpose with this thesis is to research consumer’s brand loyalty to 

fresh sauce and to analyze how brand loyalty arises regarding the brand 

Lohmanders.  

Method: The theoretical framework used in the study is based on theories of 

consumer behavior, brands and loyalty. The quantitative study 

consists of a poll. To complement the study a focus group interview 

and a company interview have been held.   

 

Conclusion:  The study showed that the brand has significance for the consumer to 

a certain extent. The brand can though have an unconscious effect on 

the consumers since most of the purchases are made by habit.   It can 

be difficult for Lohmanders to achieve brand loyalty in which the 

consumer are actively involved and have a strong conscious sense for 

the brand. However, Lohmanders can through positive associations to 

the brand and brand awareness get the consumer to buy the product by 

habit and thereby achieve loyalty.    
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Frågeställningar: Vilken betydelse har varumärket för konsumenten vid köp av färsk sås? 

 Hur lojala är konsumenterna mot varumärket Lohmanders?  

 Hur uppstår varumärkeslojalitet hos Lohmanders kunder?  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumenters varumärkeslojalitet 

till färsk sås samt analysera hur varumärkeslojalitet uppstår gällande 

varumärket Lohmanders.  

Metod:  Den teoretiska referensramen som används i studien bygger på teorier 

om konsumentbeteende, varumärken och lojalitet. Den kvantitativa 

studien utgörs av en enkätundersökning.  För att komplementera 

studien har en fokusgruppsintervju och en företagsintervju 

genomförts.  

 

Slutsats:   Studien visade att varumärket har betydelse för konsumenten viss 

mån. Varumärket kan dock ha en omedveten påverkan på 

konsumenten då de flesta köp som görs är av vana. Det kan vara svårt 

för Lohmanders att uppnå en varumärkeslojalitet där konsumenten 

aktivt engagerar sig och har en stark medveten känsla för varumärket. 

Däremot kan Lohmanders genom positiva associationer till 

varumärket samt varumärkeskännedom få konsumenten att köpa 

produkten av vana och på så sätt uppnå en lojalitet.  

 

  



 

 

BEGREPPSDEFINITIONER 

Association - en tanke som tenderar att uppväcka en annan tanke (ne.se). 

Erinra – minnas något (svenskaakademien.se).  

Lågengagemangsprodukt – produkter som kräver ett lågt engagemang av konsumenten 

(komunik.se).  

Marknadsledande – det företag som har den mest säljande produkten på marknaden 

(quizlet.com). 

Salient varumärke – det första varumärket man associerar till en viss kategori. Exempelvis 

läskedryck och Coca Cola (affarsliv.com).  

Snabbrörliga konsumentvaror - produkter som säljs snabbt, konsumeras under en kortare 

tidsperiod och säljs för en låg kostnad (nigelwright.com). 

Top of mind – det varumärke som konsumenten först nämner i svaret på en lämplig fråga 

(allbusiness.com). 

Varumärkeslojalitet – vilken grad en konsument kommer köpa ett varumärke upprepade 

gånger (affarsliv.com). 
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet redogörs uppsatsens bakgrund och problemformulering. 

Problemformuleringen ligger till grund för frågeställningarna och syftet med uppsatsen. I 

kapitlet redogörs även vilka avgränsningar som kommer vidtas. För att underlätta för läsaren 

presenteras slutligen en disposition över uppsatsen. 

1.1 BAKGRUND  

I samhället är vi ständigt omgivna av varumärken och idag har de blivit så pass associerade 

med konsumtion att dagens konsument ofta har djupa personliga relationer till varumärken 

och dess historia (Power & Hauge, 2008). Det är väsentligt för företag att skapa både 

synlighet och igenkännande i en värld som består av hundratusentals andra varumärken. 

Varumärket är inte längre bara något som identifierar en produkts tillverkare eller ursprung, 

utan det framstår numera som företagets kärna. Då själva varumärket i allt större utsträckning 

utgör den vara som konsumeras är varumärket inte bara ett märke som skapar igenkännande 

utan en produkt i sig själv. (Holger & Holmberg, 2002)  

Ett starkt varumärke ses ofta som ett företags mest värdefulla tillgång. Varumärkets 

värdeskapande förmåga har på senare tid blivit alltmer uppmärksammad och är en av de 

viktigaste orsakerna till att fler företag bedömer varumärkesuppbyggnaden som en strategisk 

fråga av hög prioritet. Denna utveckling har lett till att varumärket ses allt mer som ett 

konkurrensmedel. (Melin, 1999) Då de flesta marknader idag är segmenterade och mättade är 

företag näst intill tvungna att fokusera allt mer på deras kundportföljer för att kunna 

upprätthålla eller förstärka sin position. Svårigheten att fånga nya kunder betonar på så sätt 

vikten av att bygga eller förbättra konsumenternas lojalitet till varumärken för att kunna 

bevara den nuvarande marknadspositionen. Att upprätthålla ett konsekvent inköpsbeteende av 

ett specifikt varumärke blir därför ett strategiskt mål för företagen för att kunna bevara sin 

verksamhet samt sina vinster. (Amine, 1998)  

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

När det kommer till varumärkeskonkurrensen på dagligvarumarknaden har fabrikanterna i 

princip varit ensamma fram till 1970-talet då dagligvarukedjorna själva gav sig in i 

konkurrensen genom att lansera egna märkesvaror. När lågpriskedjorna Lidl och Netto 

dessutom etablerade sig på den svenska marknaden i början av 2000-talet ökade konkurrensen 

ytterligare och dagligvarukedjorna satsade allt mer på egna märkesvaror. (Konkurrensverket, 

2011) På den svenska dagligvarumarknaden slåss tusentals varumärken om kundens 

uppmärksamhet och Lohmanders är ett av dessa varumärken. Lohmanders är ett 

produktionsföretag inom livsmedelsbranschen som erbjuder konsumenten 17 olika färska och 

kalla såser på burk (lohmanders.se). Företaget samarbetar med À la Carte som under 

Lohmanders varumärke marknadsför deras produkter (alacarte.nu). Lohmanders är idag 

marknadsledande men konkurrensen på dagligvarumarknaden blir allt hårdare 
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(lohmanders.se). Med tanke på den allt hårdare konkurrensen inom dagligvaruhandeln blir 

vikten av ett starkt varumärke allt större och viktigare (Persson, Anselmsson & Johansson, 

2005). Ett sätt att bemöta den allt hårdare konkurrensen är att skapa varumärkeslojalitet och 

genom det öka distansen till både andra fabrikanters varumärken men också 

dagligvarukedjornas egna märkesvaror (Hoch, 1996).  

Denna problemformulering mynnar ut i uppsatsens frågeställningar:  

 Vilken betydelse har varumärket för konsumenten vid köp av färsk sås? 

 Hur lojala är konsumenterna mot varumärket Lohmanders?  

 Hur uppstår varumärkeslojalitet hos Lohmanders kunder?  

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumenters varumärkeslojalitet till färsk sås samt 

analysera hur varumärkeslojalitet uppstår gällande varumärket Lohmanders.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen har diverse avgränsningar vilka är:  

 För tillfället expanderar Lohmanders till de övriga nordiska länderna men eftersom 

detta är en pågående process och varumärket inte är etablerat i något annat land än 

Sverige behandlar denna uppsats endast den svenska marknaden. Detta eftersom de 

nordiska länderna ännu inte känner till varumärket Lohmanders, följder av detta blir 

att studien endast berör svenska konsumenter och hur varumärkeslojalitet ser ut på den 

svenska marknaden.  

 Då problemområdet ville undersökas ur ett konsumentperspektiv berör uppsatsen 

endast slutkonsumenten och inte leverantörer eller återförsäljare. Konsekvenser av 

detta blir att problemet endast ses ur ett konsumentperspektiv och inte ur ett 

företagsperspektiv. En undersökning bland leverantörer och återförsäljare hade 

troligen gett ett annorlunda resultat.  

 Såser finns både i pulverform och som färsk, där färsk sås både kan värmas eller ätas 

kall. Lohmanders säljer bara såser som är färska, kalla och inte går att värma, därför 

berör uppsatsen endast dessa produkter.  
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1.5 DISPOSITION 

För att ge en bättre översikt för hur uppsatsen är uppbyggd presenteras nedan varje kapitels 

upplägg och innehåll. 

INLEDNING 

TEORETISK 

REFERENSRAM 

METOD 

EMPIRI 

ANALYS 

SLUTSATS 

I det första kapitlet introduceras och presenteras bakgrunden till 

uppsatsens problemområde. Den följs av en problemformulering och 

avslutas med syfte samt avgränsningar. 

 

 

I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som är relevant 

för uppsatsen och som senare tillämpas på empirin. De ämnen som 

berörs är konsumentbeteende, varumärken samt lojalitet. 

 

I denna del beskrivs hur genomförandet av uppsatsen gått till. I 

kapitlet presenteras och motiveras vilka metoder som använts för att 

kunna besvara uppsatsens problemfrågeställningar och syfte. Här 

beskrivs även företagsintervjuns, fokusgruppsintervjuernas och 

enkätundersökningens uppbyggnad.  

 

I kapitlet empiri presenteras relevant bakgrundsinformation om 

Lohmanders. Även fokusgruppsintervjuernas och 

enkätundersökningens resultat presenteras närmare där 

enkätundersökningens resultat sammanställs i diagram. 

 

 

Efter att ha studerat teorier och insamlat empiri analyseras materialet 

i detta kapitel och appliceras på Lohmanders.   

 

 

Slutligen presenteras slutsatserna som den valda teoretiska 

referensramen och analysen gett upphov till. Kapitlet avslutas med 

diverse råd till Lohmanders samt förslag till fortsatta studier.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs de modeller och teorier som tillämpas på empirin. De utvalda 

teoriernas fokus ligger inom konsumentbeteende, varumärken och lojalitet. 

2.1 KÖPPROCESSEN  

Engel, Blackwell och Miniard (1990) har utarbetat köpprocessen, en modell som används för 

att beskriva en konsuments köpsituation och ge förståelse för hur konsumenter agerar i sin 

köpprocess. Det är en generell modell och oavsett vilken produkt köpet gäller går 

konsumenten igenom samtliga av dessa fem steg. (Se Figur 1)  

 

2.1.1 Behovsidentifikation  

Det första steget i köpprocessen innebär att konsumenten upptäcker ett problem och därmed 

ett behov som behöver tillfredsställas. Behov delas vidare upp i två olika köpmotiv, dessa är 

informativa och transformativa köpmotiv. De informativa köpmotiven uppstår när 

konsumenten känner ett behov av att komma ifrån sitt nuvarande tillstånd. De transformativa 

köpmotiven handlar istället om när konsumenten känner ett behov av att komma till ett önskat 

tillstånd. En produkt kan också köpas utifrån funktion eller emotion. Ur en funktionell 

synvinkel kan exempelvis en sås köpas för att konsumenten vill bli mätt medan ur den 

emotionella synvinkeln kan en sås köpas för att konsumenten vill avnjuta något gott. (Hernant 

& Boström, 2010) 

2.1.2 Informationssökning  

Efter att ett behov uppstått börjar konsumenten söka information för att kunna uppfylla sitt 

behov. Hon söker den information som behövs för att finna det bästa alternativet. Engel, 

Blackwell och Miniard (1990) definierar informationssökning som ”motiverad aktivering av 

kunskap lagrad i minnet eller förvärv av information från omgivningen”. 

Informationssökningen kan antingen ske via minnesbaserad, så kallad intern sökning, eller via 

handlingsbaserad, så kallad extern sökning. En intern sökning görs alltid men om 

konsumenten upplever den informationen som knapp utförs också en handlingsbaserad 

sökning. Vid lågengagemangsköp som exempelvis sås är det ofta tillräckligt med information 

från minnet, då konsumenten minns att tidigare köp gjort henne nöjd. Dock är 

informationssökningen ofta rätt liten när det gäller tid eftersom många inköp är produkter som 

Behovs-

identifikation  

Informations- 

sökning  

Alternativ- 

utvärdering  
Köp  

Utvärdering 

efter köp  

Figur 1. Köpprocessen (Engel et al, 1990). Egen bearbetning 
Figur 1. Köpprocessen (Engel et al, 1990). Egen bearbetning 
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tidigare använts och som behövs köpas igen på grund av att produkten tagit slut. (Dahlén & 

Lange, 2009; Hernant & Boström, 2010) 

2.1.3 Alternativutvärdering  

Det tredje steget innebär en utvärdering av de valmöjligheter som finns för att tillfredsställa 

behovet. Alternativutvärdering och informationssökning görs ofta ömsevis av konsumenten. 

En målsättning är att ökat engagemang i informationssökningen ska här i 

alternativutvärderingen leda till en minskad priskänslighet och en ökad varumärkeskänslighet. 

Med detta menas att konsumenten använder varumärket som sin primärkälla. (Williams, 

2002; Keller, 1993) I alternativutvärderingsprocessen använder sig konsumenten utav olika 

utvärderingskriterier inför sitt köpbeslut, dessa är generella kriterier och produktspecifika 

kriterier. Generella kriterier innebär framförallt pris och varumärke. Ett högt eller lågt pris 

signalerar båda olika saker men främst en kvalitetsindikator. Konsumenter har ofta svårt att 

bedöma produktegenskaper vilket gör att varumärket är det som konsumenten använder sig av 

för att bilda en uppfattning om produkten. (Dahlén & Lange, 2009) 

Varumärken är också till stor hjälp för konsumenten vid val av olika produkter. Att känna 

igen ett varumärke kan underlätta och förkorta konsumentens köpprocess samt vara 

anledningen till att en annan produkt väljs eller väljs bort. Upplever konsumenten ett 

förtroende för ett visst varumärke kan det innebära att hon bortser från eventuella brister på 

produkten eftersom känslorna för varumärket även blir till produkten. Produktspecifika 

kriterier handlar om det som gör en produkt unik och framträdande. (Dahlén & Lange, 2009; 

Hernant & Boström, 2010)  

2.1.4 Köp 

Därefter görs ett inköp som kan vara planerat eller oplanerat. Planerade köp kan vara totalt 

planerade vilket innebär att konsumenten redan bestämt både produktkategori, varumärke 

samt objekt. Ett köp som är planerat på ett övergripande plan betyder att konsumenten 

exempelvis behöver en sås till middag men valet av varumärke görs i butik. Oplanerade köp 

sker när kunden blir påmind i butiken om att något måste köpas. Oplanerade köp kan också 

vara ett så kallat impulsköp, ett spontant köp som görs på grund av ett sug efter produkten där 

ingen hänsyn till konsekvenserna av köpet tas. (Dahlén & Lange, 2009; Hernant & Boström, 

2010) 

2.1.5 Utvärdering efter köp 

Efter köpet har genomförts granskar konsumenten produkten om det var rätt val och en bra 

produkt. Vid lågengagemangsköp utvärderas främst om köpet uppfyllde de grundläggande 

kraven. Det mest centrala är om konsumenten är nöjd och om köpet kommer göras igen. 

(Dahlén & Lange, 2009; Hernant & Boström, 2010) I och med att konsumenten inte lägger 

mycket tid och energi vid köp av lågengagemangsprodukter blir detta steg extra viktigt. Att 

kunden är benägen att recensera köpen kan resultera i ett högre engagemang samt 

utvärderande processer av varumärket från konsumentens sida. (Martin & Goodell, 1991) 
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2.2 KONSUMENTBETEENDE 

Konsumenten kommer dagligen i kontakt med en enorm mängd olika produkter och 

varumärken. Vid lågengagemangsprodukter vill konsumenten i regel inte anstränga sig och 

ofta går det fort när konsumenten väljer vilken produkt hon ska stoppa ner i varukorgen. För 

att förenkla valet använder sig ofta konsumenten av olika genvägar där en genväg är att välja 

ett välkänt varumärke. (Dahlén, 2002) 

Dahlén (2002, s.10) sammanfattar en enskild människas vardag i siffror: 

”Varje dag kommer hon i kontakt med 2000 produkter.” 

”80 procent av alla köp hon gör är lågengagerade.” 

”81 procent av alla köp hon gör är mer eller mindre oplanerade.” 

”Det genomsnittliga köpbeslutet tar tolv sekunder.” 

Konsumenten har två val, att köpa eller inte köpa en produkt. Vid köp väljer därefter 

konsumenten vilket varumärke som ska köpas. Det är främst fyra faktorer som påverkar 

konsumenternas köpbeteende. Dessa är kulturella, sociala, personliga och psykologiska. 

(Kotler & Armstrong, 2009) 

Kulturella faktorer innebär grundvärderingar, uppfattningar, beteende och preferenser som en 

person lär sig och tar med sig från sin uppväxt och familj. Dessa element överförs sen från en 

generation till en annan och är främst till för att forma människans beteende. (Moutinho, 

1987) 

Sociala faktorer påverkar konsumenten genom olika grupper vilket kan komma från 

medlemsgrupper, referensgrupper eller aspirantgrupper. Medlemsgrupper kan vara familj, 

vänner eller en annan grupp som konsumenten tillhör och direkt har en påverkan på beteendet. 

Referensgrupper är som en referens utan att konsumenten själv behöver tillhöra gruppen. 

Aspirantgrupper är sådana grupper konsumenten vill tillhöra och jämför sig med. Familjen 

anses som en primärgrupp vilket ofta har en stor påverkan på en konsuments beteende 

gällande varumärkeslojalitet. Barnen i en familj har en stor roll när det kommer till att 

bestämma vilken produkt och vilket varumärke som ska köpas. Inte bara vad det är barnen 

föredrar, barn är också bra på att övertala sina föräldrar till att köpa en viss produkt. (Kotler & 

Armstrong, 2009; Evans, Foxall & Jamal, 2008)  

Personliga faktorer som kan påverka konsumentens köpbeteende är ålder och olika faser en 

konsument kan gå igenom, exempelvis gå från att vara singel till att bli sambo. Konsumentens 

livsstil och mönster att leva bör också tas hänsyn till. (Gajjar, 2013) 

De psykologiska faktorerna innefattar olika beståndsdelar, vilka är motivation, perception, 

inlärning, uppfattning och attityder. Motivation handlar om konsumentens motivation eller 

vilja att tillfredsställa sitt behov medan perception är processen hur människor tolkar 

sinnesuttryck och håller sig informerade om aspekter i sin omgivning. Inlärning beror på vad 

konsumenten lärt sig sen tidigare. Uppfattning handlar om vilken känsla konsumenten har om 
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något medan attityder är en persons uppfattning, känsla eller tendenser till en produkt. (Kotler 

& Armstrong, 2009) 

2.3 VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? 

När det kommer till definitionen av ett varumärke säger Seetharaman, Nadzir och Guanlan 

(2001) att ett varumärke kan definieras som ett namn eller symbol – och dess påtagliga och 

emotionella attribut – som avser att identifiera produkter och tjänster av en säljare i avsikt att 

särskilja dem från dess konkurrenter. Stephen King (citerad i Nedeljković-Pravdić, 2010) 

skiljer på varumärke och produkt genom att säga: ”en produkt är något som är tillverkat i en 

fabrik, ett varumärke är något som är köpt av konsumenten. En produkt kan kopieras av 

konkurrenten, ett varumärke är unikt. En produkt kan snabbt bli omodern, ett framgångsrikt 

varumärke är tidlöst.”  

2.4 VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

Ett av de största målen med marknadsföring är att erhålla och bevara varumärkeskännedom. 

Detta är extra viktigt i situationer som involverar lågengagemangsköp då konsumenten före 

köp inte engagerar sig lika mycket i att söka information om produkten. (MacDonald & 

Sharp, 2000) Marknadsförare menar att kännedomen kommer behålla varumärket i 

konsumentens minne, vilket på så sätt ökar sannolikheten att varumärket senare kommer att 

köpas (Hoyer & Brown, 1990; Simonson, Huber & Payne, 1988). Varumärkeskännedom blir 

extra viktig i och med att de flesta köp görs omedvetet och att majoriteten av de produkter 

som köps är på grund av att konsumenten blir påmind om produkten när denne exponeras för 

den (Dijksterhuis, Smith, van Baaren & Widboldus, 2005). Chen (2001) menar även att 

konsumenten kan ha vanan inne att köpa ett specifikt varumärke utan att tänka efter varför.   

Även undersökningar bevisar vikten av hög varumärkeskännedom. De visar att det varumärke 

som är top of mind hos konsumenten är även det märke som denne sedan köper. (Percy & 

Rossiter, 1992) Även om varumärket är top of mind hos konsumenten är det fortfarande 

viktigt att konsumenten har viss kännedom om varumärket. I och med att det definitiva 

köpbeslutet oftast tas i butiken kan det därför räcka om konsumenten påminns om och känner 

igen varumärket på plats. (Holger & Holmberg, 2002) Till följd av den allt hårdare 

konkurrensen mellan handelns egna märkesvaror och fabrikanternas varumärken samt med 

tanke på att konsumentens spontana erinra i genomsnitt är begränsad till tre eller fyra 

varumärken per produktkategori blir varumärkeskännedomen allt mer påtaglig (Melin, 1999). 

2.5 VARUMÄRKESASSOCIATIONER 

Det är även av stor vikt för ett företag att inte bara göra varumärket känt utan även få fram 

vad varumärket är känt för. Detta för att konsumenten ska kunna uppleva skillnader mellan 

olika varumärken i en viss produktkategori. Det är även av stor vikt att företag försöker 

förknippa varumärket med värden som på så sätt skapar unika varumärkesassociationer. 

Varumärket kan inneha kvalitetsassociationer som lägger vikten på varumärkets funktionella 

värde men emotionella värden kan vara minst lika viktiga för konsumenten att skapa. Det 

viktiga är att varumärket ger ett helhetsintryck som skapar en tydlig och enhetlig bild i 
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konsumentens medvetande. Målsättningen är dock alltid densamma, att konsumentens intryck 

av varumärket ska resultera i en stark, positiv och konkurrenskraftig image. (Holger & 

Holmberg, 2002) Starka varumärkesassociationer kan vara en orsak till att konsumenten 

köper ett specifikt varumärke som i slutändan kan resultera i varumärkeslojalitet (Chen, 

2001).  

Hur varumärken särskiljer sig från varandra beror till stor del på hur salienta de är. Ett salient 

varumärke är det första varumärke som associeras till en viss kategori. Exempel på saliens 

kan vara Lypsyl och läppbalsam eller snabbmat och McDonalds. Salienta varumärken är mer 

framträdande och lättare åtkomliga för konsumenten i diverse situationer. Dessa varumärken 

är ofta populära och har en hög kundlojalitet av andra anledningar än att de bara är billigast. 

På mogna marknader uppfattas de ofta av konsumenten som det varumärke som är mest 

prisvärt. (Dahlén & Lange, 2009) 

2.6 VARUMÄRKETS MERVÄRDE 

Då alla varumärken inom en viss produktkategori utgör ett basbehov är det istället mervärdet 

som avgör konsumentens val av varumärke. Värdet är det som konsumenten är villig att 

betala ett högre pris för. För att kunna attrahera konsumenten måste mervärdet vara 

konkurrenskraftigt i relation till andra märkesprodukter. (Melin, 1999) Varumärket är relaterat 

till hur den potentiella konsumenten upplever produktattributet gentemot varumärket. 

Exempelvis är Coca Cola inte bara känt som ett läskvarumärke av konsumenten, utan 

varumärket fungerar även som ett löfte om bra kvalitet i samband med värden såsom 

förfriskning, nöje och goda stunder. Varumärket har extra värden som konsumenten föredrar 

och som har en speciell plats i konsumentens minne. (Halim, 2006) Med andra ord är 

målsättningen att märkesproduktens mervärde ska skapa märkespreferenser som på sikt även 

ger upphov till varumärkeslojalitet (Melin, 1999).  

2.7 VARUMÄRKESLOJALITET 

Hög varumärkeslojalitet är eftersträvansvärd för ett företag då det skapar stora förutsättningar 

för en stabil marknadsandel, god lönsamhet samt ett långsiktigt positivt kassaflöde (Esch, 

Langner, Schmitt & Geus 2006).  Jacoby & Chestnut (1978, s.1) menar att det är av stor 

betydelse för ett företag att fokusera på varumärkeslojalitet genom att säga: ”The success of a 

brand on the long term is not based on the numbers of consumers that buy it once, but the 

number of the consumers who become regular buyers of the brand”. Lojalitet kopplas ofta 

ihop med att en konsument köper samma varumärke flera gånger. Dock kan återköp av 

samma varumärke ses ur två olika synvinklar: (Se Figur 2) 

 En reflekterande lojalitet, som ett resultat av engagemang till varumärket eller en 

positiv attityd till det.  

 En inaktivitet i köpet, det vill säga att konsumenten väljer samma varumärke varje 

gång utan att ha några riktiga motiv bakom det. (Odin,Y., Odin,N. & Florence, 2001) 
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När det kommer till begreppet varumärkeslojalitet innebär det att konsumenten känner ett 

engagemang och upplever skillnader mellan olika varumärken. Det som kännetecknar denna 

typ av lojalitet är även att konsumenten har preferenser och en känsla för varumärket. 

Lojalitet är därför endast närvarande när konsumenten värderar tillgängliga märken och gör 

således ett avsiktligt val för ett av dem. Nivån på varumärkeskänslan särskiljer dessutom 

lojalitet och inaktivitet från varandra. Ett återupprepat köpbeteende med svag 

varumärkeskänsla anses vara ett inaktivt köp. I det fallet lägger inte konsumenten någon 

större vikt på valet av produktens märke och upplever inte heller några skillnader mellan olika 

varumärken. (Odin et al, 2001; Leahy, 2008) Att konsumenten lägger ner mindre möda och 

tankekraft på sina inköp kan dock betyda att hon inte är medveten om hur beteendemässigt 

lojal hon är. Det kan i sin tur leda till att hon utan att tänka på det istället ökar sin 

beteendemässiga lojalitet eftersom det är bekvämt och ”går av sig själv”. Denna form av 

varumärkeslojalitet är attraktiv då den kräver liten ansträngning från kunden och samtidigt 

kräver den lite underhåll från företagets sida. (Dahlén, 2002) 

2.8 TEORIN SAMMANKOPPLAD 

De olika teorier som redovisats kan kopplas samman i en modell, vilken illustreras i Figur 3. 

Modellen visar vikten av hur varumärket kan bidra till att skapa värde och dess betydelse i 

konsumentens köpprocess som i sin tur resulterar i varumärkeslojalitet (Melin, 1999). 

 

Engagemang 

Med engagemang menas konsumentens informationssökning och alternativutvärdering som 

sker när ett behov uppstår i första steget av köpprocessen. I detta steg utvärderar konsumenten 

de olika alternativ som finns tillgängliga där ett högt engagemang kan leda till en mer varaktig 

varumärkeslojalitet. (Melin, 1999) 

Varumärkeskänslighet 

Ett ökat engagemang leder till ökad varumärkeskänslighet där konsumenten använder 

varumärket som informationskälla när val av varumärke ska göras (Williams, 2002; Keller, 

1988). Varumärkeskänslighet är den uppfattning konsumenten har mellan olika varumärken. 

ÅTERKÖPS- 

BETEENDE 

STARK KÄNSLA FÖR 

VARUMÄRKET 

SVAG KÄNSLA FÖR 

VARUMÄRKET 

LOJALITET 

INAKTIVITET 

  
Varumärkes- 

    känslighet 

 

 

Engagemang   
Varumärkes- 

   associationer 
Enkät  

Varumärkes- 

   kännedom 

Varumärkets 

 mervärde 

Varumärkes- 

      lojalitet 

Figur 2. Återupprepat köpbeteende under situationer av märkeskänslighet, (Odin et al, 2001). Egen bearbetning 

Figur 3. Den varumärkesuppbyggande processen i konsumentens medvetande, (Melin, 1999). Egen bearbetning 
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Då konsumenten kommer i kontakt med 2000 produkter varje dag och ett genomsnittligt 

köpbeslut i dagligvaruhandeln tar tolv sekunder är det därför viktigt att konsumenten har en 

hög varumärkeskänslighet då det hjälper konsumenten att bilda sig en uppfattning om 

produkten samt underlättar och förkortar konsumentens köpprocess. (Dahlén, 2002; Melin, 

1999) 

Varumärkeskännedom 

Genom att vara varumärkeskänslig får konsumenten kännedom om olika varumärken vilket är 

viktigt vid lågengagemangsköp då konsumenten inte söker lika mycket information om 

produkten. Kännedom om ett varumärke behåller varumärket i konsumentens minne vilket på 

sikt kan leda till återköp. Det betyder även att konsumentens informationssökning minskas då 

informationen om varumärket redan finns i minnet. (Melin, 1999; Simonsen, Huber & Payne, 

1988) 

Varumärkesassociationer 

När konsumenten har kännedom om ett varumärke kan denne förknippa varumärket med 

olika värden som resulterar i unika varumärkesassociationer. Varumärket kan ha 

kvalitetsassociationer som antingen fokuserar på funktionella eller emotionella värden. Båda 

är av lika stor vikt då det mest vitala är att det ska skapa en bild av varumärket i 

konsumentens medvetande som senare resulterar i en stark, positiv och konkurrenskraftig 

image. (Melin, 1999) 

Varumärkets mervärde 

När konsumenten väl har kännedom om varumärket och associerar det med diverse värden 

skapas ett mervärde för konsumenten, vilket är det värde som är avgörande för konsumentens 

val av varumärke (Melin, 1999). 

Varumärkeslojalitet 

Varumärkets mervärde skapar varumärkespreferenser som på sikt ger upphov till 

varumärkeslojalitet (Melin, 1999).  
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3. METOD 

Under kapitlet metod beskrivs och bearbetas tillvägagångssättet under uppsatsens gång. 

Metoden beskriver hur arbetet gått tillväga för att lyckas besvara problemfrågeställningar 

och syfte. 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Uppsatsen inleddes med en företagsintervju med Peter Forsgren, Key Account Manager på À 

la Carte, för att få en uppfattning om Lohmanders situation och vad de behövde hjälp med att 

undersöka. Efter att ha analyserat Lohmanders problemområde och även studerat teori 

bestämdes att fokus för uppsatsen skulle ligga på varumärken och lojalitet. Således 

genomfördes mer omfattande litteratur- och artikelstudier inom dessa områden för att få 

djupare kunskap. Då det var av intresse att få en uppfattning om konsumentens värderingar 

och tankar vid ett köp gjordes även studier i konsumentbeteende. Uppsatsen fortsatte med två 

olika fokusgruppsintervjuer som senare var till hjälp för att utforma en enkätundersökning 

samt för att få en djupare kunskap i hur konsumenten väljer varumärke. Resultaten som kom 

fram i enkätundersökningen och fokusgruppsintervjuerna analyserades slutligen med hjälp av 

teorin vilket mynnade ut i ett flertal slutsatser. (Se Figur 4) 

 

3.2 VAL AV STUDIEOBJEKT 

Tidigt i planeringsstadiet bestämdes att uppsatsen skulle analysera ett marknadsföringsområde 

inom ett företag. Genom kontakter uppsöktes företaget Lohmanders och efter ett positivt svar 

föll automatiskt valet på Lohmanders. Företaget berättade att försäljningen gått bra men 

minskat det senaste året på grund av många konkurrerande varumärken som växt sig allt 

starkare på marknaden. Lohmanders ville gärna veta vad de kan göra för att i framtiden kunna 

behålla sin marknadsledande position på marknaden. Detta kändes som en intressant 

utgångspunkt för uppsatsen och då företaget gav fria tyglar att analysera ämnet upplevdes 

Lohmanders som ett bra val av studieobjekt.  

3.3 VAL AV TEORI  

Teorikapitlet beskriver teorier som berör konsumentbeteende, varumärke samt 

varumärkeslojalitet. Teorierna har valts för att de ligger till grund för uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt förklarar det som skulle undersökas närmare. På grund av att teorierna 

ger svar på syftet och problemområdet anses de relevanta för uppsatsen. Dessa teorier valdes 

även för att de utgår ifrån konsumentens perspektiv. Engel, Blackwell och Miniards (1990) 

  Litteratur- 

studie 

Företags- 

intervju 

  Reflektion Enkät   Analys Fokusgrupp 
Enkät- 

under-

sökning 

Slutsats 

Figur 4. Schematisk bild över arbetsgången. Egen bearbetning 
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modell köpprocessen gav en överskådlig bild över hur en konsument tänker och agerar. I 

avsnittet om konsumentbeteende beskrivs faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende 

och detta för att få en tydlig bild över hur konsumenten tänker när den väljer ett specifikt 

varumärke.  

För att sedan smalna av området gjordes vidare litteraturstudier om begreppet varumärke. För 

att förstå hur viktigt det är för Lohmanders att ha ett välkänt varumärke som konsumenten 

känner igen beskrivs vikten av varumärkeskännedom. Då varumärken och lojalitet i tidigare 

forskning ofta kopplas ihop beskrivs slutligen begreppet varumärkeslojalitet.  

3.4 TEORETISK LITTERATURSÖKNING 

Den teoretiska referensramen består av teorier från böcker och vetenskapliga artiklar, de 

behandlar konsumentbeteende, varumärken och lojalitet. Litteraturen har lånats via 

Mälardalens Högskolas bibliotek medan vetenskapliga artiklar har främst hämtats från 

sökningar i Google Scholar och ABI/INFORM Global. Sökord som använts har varit både på 

engelska och svenska för att få fler träffar. De sökord som varit till mest värde för uppsatsen 

har varit lojalitet, varumärkeslojalitet, varumärke, snabbrörliga konsumentvaror, 

konsumentbeteende, varumärkeskännedom, brand loyalty, consumer behavior, brand 

knowledge samt fast moving consumer goods. 

3.5 DATAINSAMLINGSMETOD  

Beroende på när, hur och varför information samlas in brukar data särskiljas. Dessa data är 

primärdata och sekundärdata. (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010) I uppsatsen har 

både primärdata och sekundärdata använts. Detta för att primärdata ska kunna ge aktuell 

information medan sekundärdata har ett större urval av källor (Christensen et al, 2010). 

För att få ny information har uppsatsens primärdata insamlats via en enkätundersökning, 

företagsintervju samt två fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer användes för att få 

djupare information samt en grund att utgå från till enkätundersökningen. Genom att göra en 

enkätundersökning samlades primärdata in för att ta reda på konsumentens värderingar som 

senare analyserades och låg till grund för frågeställningarna. Slutligen har primärdata även 

insamlats genom en företagsintervju med Peter Forsgren på À la Carte. Denna intervju 

gjordes för att få en djupare inblick i verksamheten.  

Den data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang benämns 

sekundärdata. Sekundärdata utgörs av information som finns tillgänglig i bland annat 

offentliga databanker eller inom en organisation. (Christensen et al, 2010) Den sekundärdata 

som använts i uppsatsen består av diverse information som insamlats via Lohmanders och À 

la Cartes webbsidor och består av fakta om Lohmanders. Sekundärdata har även använts i 

form av webbsidor för att samla in information som använts i uppsatsens begreppsdefinition. 

Slutligen har även sekundärdata använts i form av backdata om hur dagsläget ser ut för 

Lohmanders på dagligvarumarknaden som var hämtad från AC Nielsen och tillhandahölls av 

Forsgren.  
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3.6 FORSKNINGSMETOD OCH FORSKNINGSANSATS 

Uppsatsen utgår från en kvantitativ karaktär, vilket handlar om att räkna något genom 

användandet av statistiska metoder som gäller en större målgrupp (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2008 ). En statistisk mätmetod har haft en central roll i uppsatsen (Holme & Solvang, 

1997) för att syftet skulle kunna undersökas. På grund av att uppsatsen avser att mäta en större 

folkmängds åsikter genom enkätundersökningen förstärktes valet ytterligare på att den 

kvantitativa metoden lämpar sig bäst.  

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att utgå från teorier för att sedan 

undersöka om dessa bekräftas av empirin (Johannessen & Tufte, 2003). Eftersom uppsatsen 

utgår från teorier som sedan blir generella uttalanden lämpar sig den deduktiva ansatsen bäst.  

3.7 METOD FÖR FÖRETAGSINTERVJU  

En företagsintervju har skett med Peter Forsgren som arbetar som Key Account Manager på 

À la Carte. Intervjun var en så kallad personlig intervju (Christensen et al, 2010) med en 

intervjuare och en respondent. Intervjun hade som syfte att få en bild av företagets problem 

samt en korrekt och djupare information om Lohmanders. Då Forsgrens medarbetarroll ger en 

stor kunskap i företaget och dess produkter var Forsgren en lämplig person att intervjua. 

Intervjun genomfördes måndagen den 25 mars 2013 på À la Cartes och Lohmanders kontor i 

Norrköping och varade under cirka fyrtio minuter. Intervjun var en så kallad semistrukturerad 

intervju (Christensensen et al, 2010) där en intervjuguide med olika frågor följdes (se Bilaga 5 

för den intervjuguide som användes). Frågorna till intervjuguiden togs fram för att ge en 

bakgrundsbild till företaget samt en bild av hur dagsläget ser ut för företaget. Frågorna valdes 

då de gav en tillräcklig grund för uppsatsen och dess problemområde. Intervjuguiden var 

uppdelad i två delar där den första delen berörde vad det var Lohmanders ville ha hjälp med 

att undersöka och den andra delen bestod av frågor kring Lohmanders. Alla intervjufrågor 

ställdes med öppna svarsalternativ för att få bästa möjliga svar (Andersson, 1994) och även 

för att inte i förväg styra Forsgren till bestämda svar utan istället ge utrymme för ett utförligt 

svar. Under intervjun visade även Forsgren backdata hämtad från marknadsanalysföretaget 

AC Nielsen. Backdatan visade de fem största såsfabrikanterna på marknaden samt de fem 

mest säljande produkterna gällande färsk sås från år 2012. Efter intervjun ägt rum visade 

Forsgren hur företagets lokaler såg ut och presenterade medarbetarna, en rundtur i 

produktionen skedde även för att få se hur tillverkningen av såserna går till.  

3.7.1 Validitet och Reliabilitet 

När det gäller företagsintervjun är Forsgren väl insatt i företaget och dess varumärke, då han 

arbetat på företaget under en längre tid. Forsgrens medarbetarroll ger en stor inblick i 

företagets produkter och den svenska dagligvarumarknaden. 

3.8 METOD FÖR FOKUSGRUPPSINTERVJU 

Fokusgruppsintervjuer har tillämpats i uppsatsen för att generera information såsom 

nyckelord och begrepp (Christensen et al, 2010) som respondenten förknippar med färsk sås, 
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detta var sedan till hjälp att strukturera enkätundersökningen samt gav en djupare information 

om konsumenten.  

3.8.1 Fokusgruppsintervjuernas uppbyggnad  

Den första fokusgruppsintervjun ägde rum den 28 april 2013 i Norrköping, den andra 

fokusgruppsintervjun ägde rum den 29 april 2013 i Stockholm och båda skedde i 

moderatorernas hem. Fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade och utgick från en 

intervjuguide (Christensen et al, 2010) som innehöll en beskrivning av de frågeställningar 

som togs upp vilket fungerade som ett stöd för moderatorn. Intervjuguiden togs fram genom 

att ha studerat uppsatsens valda teorier samt uppsatsens problemområde. Efter att ha studerat 

detta kom intressanta frågor upp som sedan tillämpades under fokusgruppsintervjuerna. 

Intervjufrågorna skulle ge direktiv till diskussionen och var av endast öppna svarsalternativ 

(Christensen et al, 2010). Frågeguiden var indelad i tre olika områden med frågor som var 

kopplade med tidigare valda teorier. De första frågorna berörde deltagarnas värderingar om 

färsk sås och olika såsvarumärken. Dessa frågor utgick ifrån teorin om främst 

varumärkeskännedom. Därefter berörde frågorna teorin om konsumentbeteende och var till 

för att ta reda på hur deltagarna tänker och resonerar vid ett köp. Den tredje delen behandlade 

lojalitet till varumärken och frågorna blev mer specifika om hur deltagarna tänkte (se Bilaga 1 

för de frågor som användes).  

I slutet av fokusgruppsintervjuerna utfördes ett smaktest där deltagarna fick smaka på fyra 

olika färska bearnaisesåser utan att veta vilket varumärke det var. Deltagarna blev tilldelade 

en varsin sked och fyra plasttallrikar med vardera fyra klickar sås på. Tallrikarna var märkta 

med siffrorna 1 till 4 för att moderatorn skulle hålla reda på vilken sås som var av vilket 

varumärke. Moderatorn sade till deltagarna att smaka på såserna i tur och ordning och 

uppmanade att dricka ett glas vatten mellan varje smakprov. Efter alla såser var avsmakade 

fick deltagarna var för sig berätta vad de tyckte. De varumärken som användes under 

smaktestet var Lohmanders, Eriks, Rydbergs samt Coops egen. Dessa valdes då Lohmanders, 

Eriks och Rydbergs är de tre dominerande såsvarumärkena på dagligvarumarknaden och 

Coops egen för att egna märkesvaror blir en allt större konkurrent på marknaden. Smaktestet 

utfördes för att undersöka om det varumärke som deltagarna tidigare sagt att de föredrog även 

var detsamma som de tyckte var godast samt hur viktig smaken är gällande färsk sås. Det var 

även av intresse att se hur stor andel deltagare som var beredda att byta varumärke efter att ha 

utfört smaktestet. 

3.8.2 Diskussionerna  

Diskussionerna i de båda fokusgrupperna genomfördes med moderatorn som vägledare och 

med så lite inblandning i svaren som möjligt. Moderatorn gav sig in i diskussionen när 

deltagarna behövde vägledning samt när eventuella följdfrågor behövde ställas. Intervjuerna 

spelades in elektroniskt för att inget skulle missas. Diskussionerna i de båda fokusgrupperna 

flöt på bra och alla hade egna åsikter att komma med. I den första fokusgruppen delade 

deltagarna liknande åsikter. I den andra fokusgruppen var deltagarna i de flesta fall överens 
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men i vissa fall kunde åsikterna även skilja sig åt. En sammanfattning om vad som sades 

under fokusgruppsintervjuerna finns i Bilaga 6. 

3.8.3 Urval 

Deltagarna som deltog i fokusgruppsintervjuerna valdes ut med kriterierna att de gör sina 

egna inköp, detta för att personer som inte gör egna inköp inte har någon uppfattning i sitt val 

av varumärke. Deltagarna var personer som fanns på ett bekvämt avstånd och med olika 

intressanta kriterier. Exempelvis var det av intresse att se om en yngre deltagare som nyligen 

flyttat hemifrån och börjat göra egna inköp tänker annorlunda än en äldre deltagare med 

erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Det var även av intresse att se hur en småbarnsförälder 

resonerar jämfört med en ensamstående person eller om en deltagare med ett stort 

matlagningsintresse tänker annorlunda. Deltagarna valdes därför ut för att representera olika 

delar av svenska befolkningen. Då Christensen et al (2010) menar att deltagarna i 

fokusgruppen bör vara relativt lika varandra gällande demografiska, sociala och ekonomiska 

skäl har detta även tagits till hänsyn. För att undersöka om ytterligare kriterier har någon 

betydelse gällande åsikternas variation skedde en fokusgruppsintervju i Stockholm och en i 

Norrköping. Deltagarna bestod även av både män och kvinnor i blandade åldrar mellan 20 och 

70 år.  

3.8.4 Presentation av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgrupp 1 

Plats: Norrköping. Längd: 50 minuter. Deltagare: 5.  

Deltagare 1: Kvinna, 33 år, småbarnsförälder.  

Deltagare 2: Kvinna, 20 år, nyligen flyttat hemifrån och börjat göra egna inköp. 

Deltagare 3: Man, 59 år, egen företagare inom livsmedelsbranschen. 

Deltagare 4: Man, 36 år, småbarnsförälder. 

Deltagare 5: Kvinna, 57 år, stort intresse för matlagning.  

Alla deltagare arbetar och har en månadsinkomst.  

Fokusgrupp 2 

Plats: Stockholm. Längd: 70 minuter. Deltagare: 7. 

Deltagare 1: Kvinna, 55 år, stort intresse för matlagning. 

Deltagare 2: Man, 56 år, erfarenhet inom reklambranschen. 

Deltagare 3: Kvinna, 70 år, pensionär. 

Deltagare 4: Kvinna, 22 år, student som nyligen flyttat hemifrån och börjat göra egna inköp. 

Deltagare 5: Man, 58 år, erfarenhet inom livsmedelsbranschen. 

Deltagare 6: Kvinna, 57 år, gourmetälskare med intresse för matlagning. 

Deltagare 7: Kvinna, 60 år, ensamstående utan barn. 

Fem av deltagarna arbetar och har en månadsinkomst medan deltagare nummer tre och fyra 

har andra inkomstkällor.  
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3.8.5 Validitet och Reliabilitet 

För att säkra validiteten i uppsatsen testades fokusgruppsintervjufrågorna på testpersoner 

innan de rätta fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Detta för att säkerställa att frågorna var 

av rätt slag och lätta att förstå. Efter att frågorna testats gjordes inga ytterligare ändringar då 

frågorna uppfattades som tänkt. När fokusgruppsintervjuerna ägde rum var moderatorn noga 

med att inte påverka deltagarnas åsikt och gav sig endast in i diskussionen om deltagarna 

behövde hjälp eller var på fel spår. Då fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid två tillfällen 

med olika personer och i olika städer, med liknande resultat, tyder det på en hög reliabilitet. 

Då fokusgruppsintervjuerna sedan kompletterades med en enkätundersökning ökade 

reliabiliteten i uppsatsen.  

3.8.6 Forskningsetik 

Vid fokusgruppsintervjuerna berättades först en kort inledning för att deltagarna skulle känna 

sig trygga och det kontrollerades att det var okej att diskussionen spelades in. Deltagarna fick 

vara anonyma och det förklarades att det insamlade materialet behandlas etiskt och 

konfidentiellt samt till vilket syfte materialet skulle användas. 

3.9 METOD FÖR ENKÄTUNDERSÖKNING 

Efter fokusgruppsintervjuerna genomfördes en enkätundersökning för att kunna undersöka 

ytterligare intressanta resultat från fokusgruppsintervjuerna samt bedöma om de var 

tillförlitliga och giltiga för en större population. Syftet med enkätundersökningen var att ge 

kvantitet och större mångfald till uppsatsen. Enkätundersökningen gjordes även i syfte att få 

ett bra underlag som svar till uppsatsens frågeställningar. Olika områden undersöktes i 

enkätundersökningen, vilka var: 

 Varumärkeskännedom 

 Varumärkeslojalitet 

 Köpbeteende 

 Varumärkets betydelse 

 Varumärkesassociationer 

3.9.1 Enkätundersökningens uppbyggnad 

Enkätundersökningen är uppbyggd av tolv slutna frågor vilket innebär att frågorna var 

utformade efter strukturerade svarsalternativ där alternativen var ordagrant förutbestämda. 

Denna utformning gjorde det tydligt och lätthanterligt för respondenten men även för 

analysprocessen. Enkätundersökningen var uppbyggd efter en standardiserad modell, vilket 

innebär att frågorna stod i en viss ordning och var formulerade på samma sätt till samtliga 

respondenter. Denna modell lämpade sig bra då den gjorde det enklare och smidigare att 

administrera, mata in och analysera det slutgiltiga resultatet. (Christensen et al, 2010) 

Frågorna togs fram med hjälp av de tidigare valda teorierna där olika begrepp och nyckelord 

hittats. Svarsalternativen som respondenten hade att välja mellan utgick främst från resultat 

som kommit fram under fokusgruppsintervjuerna. Öppna frågor har undvikits på grund av att 
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svaren kan vara svåra att tolka då svaren oftast genererar endast i hur respondenten associerar 

(Trost, 2001). Dock har det funnits ett ”Övrigt”-alternativ på de flesta frågor som 

respondenten haft möjlighet att fylla i själv. Frågorna i enkätundersökningen följer 

trattekniken, detta sker genom att de första frågorna är mer övergripliga och mer generella 

företeelser, som sedan övergår i mer specificerade frågor (Christensen et al, 2010). På de 

flesta frågor kunde respondenten välja att endast kryssa i ett svarsalternativ för att få 

respondenten att tänka efter vilka preferenser som främst ligger bakom deras val. På några av 

frågorna gavs dock respondenten möjligheten att kryssa i flera alternativ då det lämpade sig 

bättre för resultatet. För att respondenten skulle vara medveten om hur många svarsalternativ 

som denne fick kryssa i på varje fråga så förtydligades det efter varje fråga.  

För att respondenten lättare skulle veta vad frågorna gällde var enkätundersökningen uppdelad 

i del 1 och i del 2. Den första delen ”Färsk sås överlag” innefattar generella frågor om hur 

kunden väljer sitt val av färsk sås. Den andra delen ”Lohmanders” består av en fråga som 

berör Lohmanders och respondentens associationer till företaget.  

3.9.2 Urval  

Enkätundersökningen genomfördes via både Internet och manuellt. Internet valdes att 

användas för att nå en så stor population som möjligt men även för att nå flera olika 

geografiska delar i Sverige. För att kunna sprida enkätundersökningen via Internet gjordes ett 

Facebook-evenemang där respondenter uppmanades att svara på enkätundersökningen. 

Evenemanget skapades måndagen den 6 maj 2013 och enkätundersökningen fanns tillgänglig 

för respondenterna att svara på i fem dagar. Anledningen till varför evenemanget stängdes ner 

efter fem dagar var för att ytterligare svar inte registrerades. För att öka svarsfrekvensen 

skedde även en manuell utdelning av enkätundersökningen på Erikslund shoppingcenter i 

Västerås torsdagen den 9 maj 2013 mellan klockan 10:30-15:00. Erikslund shoppingcenter 

valdes då mycket folk finns tillgängliga i shoppingcentret. Att enkätundersökningen delades 

ut just denna dag var på grund av att det var en röd dag vilket medförde att mer folk vistades i 

shoppingcentret. 

Ett icke-sannolikhetsurval innebär att respondenterna som väljs ut inte kan förutses samt att 

de inte väljs ut slumpmässigt (Christensen et al, 2010). Eftersom Facebook användes för att 

sprida enkätundersökningen var det ett planerat urval och på så sätt var tillvägagångssättet av 

ett icke-sannolikhetsurval. När enkätundersökningen delades ut manuellt på Erikslund 

shoppingcenter valdes de respondenter som befann sig i det allmänna utrymmet utanför 

butikerna, då tillstånd saknades att gå inne i butikerna. I och med att respondenterna då valdes 

ut strategiskt var tillvägagångssättet av ett icke-sannolikhetsurval även här.  

Enkätundersökningens målgrupp var personer som gör egna inköp, detta för att personer som 

inte gör egna inköp inte har någon uppfattning om sitt val av varumärke och färsk sås.  

3.9.3 Hantering av bundna svar 

Enkätundersökningen utformades i verktyget Google Docs och därmed registrerades de 

inkomna svaren automatiskt i verktyget Google Drive. Materialet kontrollerades för att se att 
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alla svar var ifyllda. Utifrån det sammanställdes först resultaten i stapeldiagram i Microsoft 

Excel för att enkelt se resultatet från respektive fråga. Även den procentuella andelen av 

svaren räknades ut och lades in i diagrammen för att förtydliga. För att sedan kunna studera 

endast de respondenter som föredrog Lohmanders i enkätundersökningen sammanställdes 

även de svaren i Microsoft Excel. För att göra det tydligt för läsaren lades dessa resultat in i 

cirkeldiagram så de olika resultaten inte skulle blandas ihop. Då en av frågorna hade flera 

svarsalternativ för respondenten så sammanställdes resultatet av den frågan till sist i ett 

stapeldiagram för att procentuträkningen skulle bli rätt.  

3.9.4 Hantering av bortfall 

Ett lågt internt bortfall har upptäckts då respondenter missat att fylla i vissa svar. Bortfallet 

var dock så pass lågt att det inte har någon betydelse för det slutgiltiga resultatet. Det 

upptäcktes även vid sammanställningen att det var olika procentantal på svarsalternativet 

”Köper aldrig färsk sås”. Detta kan bero på att de respondenter som inte köper färsk sås har 

känt att de kunnat svara på vissa frågor ändå. Detta har dock inte gjort någon skillnad för 

undersökningen då procentantalen inte varierade alltför mycket. Det externa bortfallet utgör 

de respondenter som valt att inte svara på enkätundersökningen. Då enkätundersökningen 

skickades ut via Internet och främst Facebook är det svårt att undersöka hur många personer 

som exponerats av enkätundersökningen. På grund av detta har det externa bortfallet i 

undersökningen inte kunnat utläsas.   

3.9.5 Validitet och Reliabilitet 

För att inte enbart förlita sig på fokusgruppsintervjuer gjordes även en kvantitativ 

undersökning. Frågorna som ställdes i enkätundersökningen togs fram med hjälp av de svar 

som uppkom under fokusgruppsintervjuerna. Då det är respondenten som själv svarar och 

tyder frågorna är det därför nödvändigt att testa frågeformuläret och svarsalternativen för att 

få en acceptabel kvalitet på enkäten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008).  Frågorna testades 

därför mot testpersoner för att säkerställa att frågorna var av rätt slag och lätta att förstå. Efter 

att frågorna testats gjordes några få ändringar av ordval för att det skulle bli tydligare för 

respondenten att förstå frågan. Exempelvis förtydligades att undersökningen endast berörde 

färsk sås (se Bilaga 3 för den slutliga enkätundersökning som användes). 

Enkätundersökningen utformades med ett enkelt språk för att respondenterna inte skulle ha 

problem med att kunna besvara frågorna. För att säkerställa att enkätundersökningen var av 

bra slag studerades litteratur berörande enkätutformning. Även svarsalternativen i 

enkätundersökningen togs fram med hjälp av nyckelord som uppkom under 

fokusgruppsintervjuerna. Enkätundersökningen gjordes både via Internet och manuellt och 

totalt insamlades 205 svar.  

För att uppnå validitet skall enkätundersökningen kunna uppnå samma resultat vid samma 

mätmetod vid upprepade försök (Christensen et al, 2010; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). För att försöka få en så hög validitet som möjligt utgick enkätundersökningens 

åldersspann från -20 till 61-. Under tiden enkätundersökningen pågick gjordes dock 

upptäckten att de som var mest benägna att svara var i åldrarna 21-30. Detta ledde till ett 
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urvalsfel i och med att denna åldersgrupp inte kunde vara representativa för hela populationen 

när det kommer till tankar och värderingar om färsk sås.  

När inga slumpmässiga fel eller brister kan hittas är enkätundersökningen reliabel. För att 

uppnå reliabilitet skall enkätundersökningen kunna uppnå samma resultat vid samma 

mätmetod vid upprepade försök. (Christensen et al, 2010) Med tanke på att 71 % av 

respondenterna i enkätundersökningen var i åldrarna 21-30 år skulle undersökningens resultat 

därför kunna se annorlunda ut om frågorna istället ställts till andra åldersgrupper.  

3.9.6 Forskningsetik 

De respondenter som svarade på enkätundersökningen var anonyma och överst på enkäten 

förklarades det att materialet behandlas etiskt och konfidentiellt samt till vilket syfte resultatet 

skulle användas. 

3.10 OPERATIONALISERING  

Operationaliseringens syfte är att visa kopplingen mellan enkätfrågorna och teorin. Frågorna i 

enkätundersökningen har framtagits utifrån den teoretiska referensramen och även från 

resultat som framkom i fokusgruppsintervjuerna.  

Demografiska faktorer 

1. Kön 

2.Ålder 

Fråga 1-2 behandlar demografiska faktorer såsom kön och ålder. Dessa två frågor ställdes för 

att få en översikt och bakgrundsfakta över respondenterna.    

Varumärkeskännedom 

3. Vilka av dessa såsvarumärken känner du till? 

Fråga 3 berör teorin om varumärkeskännedom. Denna fråga ställdes för att få en uppfattning 

om hur väl respondenterna känner till diverse såsvarumärken. I och med att konsumenter vid 

situationer som involverar lågengagemangsköp inte engagerar sig lika mycket i att söka 

information om produkten är det därför viktigt för ett företag att konsumenten är medveten 

om varumärket (MacDonald & Sharp, 2000).  

Varumärkesassociationer 

12. Vad associerar du varumärket Lohmanders med? 

För att undvika att konsumenten blandar ihop varumärken med varandra är det viktigt för ett 

företag att skapa unika varumärkesassociationer som konsumenten förknippar med 

varumärket (Holger & Holmberg, 2002). Denna fråga ställdes för att ta reda på om det finns 

någon association som är starkare och mer framträdande som Lohmanders kan bygga vidare 

på och förstärka för att bli det givna valet för konsumenten. På så sätt kan Lohmanders 

varumärke bli mer salient vilket innebär att konsumenten skapar associationer där varumärket 



 
20 

 

placeras in i ett specifikt sammanhang, något som kan leda till en högre kundlojalitet. (Dahlén 

& Lange, 2009) 

Lojalitet 

6. Väljer du alltid samma varumärke när du köper färsk sås? 

9. Är det något speciellt som får dig att bli lojal till ett visst såsvarumärke? 

Fråga 6 & 9 behandlar lojalitet till såsvarumärken och har främst ställts för att kunna 

undersöka om det finns någon varumärkeslojalitet vid köp av färsk sås. I och med att lojalitet 

kopplas ihop med att konsumenten köper samma varumärke flera gånger undersöktes även 

vilka motiv som ligger bakom respondenternas lojalitet till ett varumärke. Detta för att få 

respondenterna att tänka efter varför de köper ett specifikt varumärke. (Odin et al, 2001)  

Konsumentbeteende 

7. Vilken är den främsta anledningen till att du väljer att köpa ett visst såsvarumärke? 

Fråga 7 ställdes då Dahlén (2002) menar att konsumenten inte vill anstränga sig vid köp av 

lågengagemangsprodukter och att det ofta går fort när konsumenten väljer produkt och 

varumärke. Således undersöktes respondentens beteende närmare genom att ta reda på vilken 

faktor som främst påverkar köpet av ett visst varumärke.  

Koppling till fokusgruppsintervju 

10. Läser du innehållsförteckningen på färsk sås? 

11. Är det viktigt för dig att det som står i innehållsförteckningen på färsk sås har en bra 

näringsriktighet? 

I fokusgruppsintervjuerna framkom det att innehållet i en sås är av stor betydelse och att det 

var en stor anledning till varför deltagarna kunde tänka sig att bli lojala till ett såsvarumärke. I 

och med att det framkom i båda grupperna undersöktes detta bland en större folkmängd för att 

se om innehållet kan vara en bidragande orsak till varumärkeslojalitet även hos dem.  

Val.av.varumärke 

4. Vilket varumärke föredrar du gällande färsk sås? 

5. Varför föredrar du främst det varumärke du valde i ovanstående fråga? 

Dessa frågor har ställts för att undersöka vilket varumärke som majoriteten av respondenterna 

föredrar och även varför de föredrar just detta varumärke.  

Varumärkets värde 

8. Har varumärket någon betydelse för dig när du köper färsk sås? 

Fråga 8 har ställts för att undersöka betydelsen av varumärket vid köp av färsk sås. För att 

undersöka om varumärket har skapat ett värde för respondenten som vidare kan leda till 

lojalitet när det kommer till färsk sås ställdes denna fråga.  
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3.11 KÄLLKRITIK 

De källor som använts till uppsatsens sekundärdata har noggrant granskats innan beslut tagits 

att använda källan och om kritik till källor i litteraturen uppstått har originalskällan eftersökts. 

Källans aktualitet har även tagits till hänsyn. Angående de muntliga källorna finns det en risk 

att deltagarna i fokusgruppsintervjuerna kan ha påverkats av varandras åsikter, både under 

intervjun och under smaktestet. Vid företagsintervjun finns en risk att Forsgren inte beskrivit 

företaget ur en objektiv bild, då Forsgren som medarbetare på företaget inte vill visa en dålig 

bild av företaget.  

3.12 ANALYSMETOD 

Den primär- och sekundärdata som insamlats är det som ligger till grund för analysen. Där 

kopplas den teoretiska referensramen samman med resultaten från den insamlade 

enkätundersökningen samt diverse resultat som framkom under fokusgruppsintervjuerna. En 

diskussion förs kring hur väl respondenterna känner till Lohmanders och vad som associeras 

med varumärket Lohmanders. Även resultaten som framkom från de respondenter som 

föredrog Lohmanders analyseras. Detta för att kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

Analysen resulterar i diverse slutsatser som sammanfattar den diskussion som förts och 

slutligen mynnat ut i diverse råd till Lohmanders. 
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4. EMPIRI 

I empirikapitlet introduceras dagligvarumarknaden för att sedan ge bakgrundsinformation 

om Lohmanders. Efter redovisas resultaten från fokusgruppsintervjuerna och vidare 

resultaten från enkätundersökningen. Frågorna ur enkätundersökningen redovisas var för sig 

med en kommentar och ett diagram. 

4.1 DAGLIGVARUMARKNADEN I SVERIGE 

Det finns idag flera såsvarumärken på dagligvarumarknaden i Sverige, där tre stycken är 

dominerande. Figur 5 illustrerar att Foodmarkkoncernen (Rydbergs såser) är den största 

såsfabrikanten på dagligvarumarknaden. Tätt därefter kommer Lohmandergruppen 

(Lohmanders såser) och Erik Lallerstedt (Eriks såser). Figur 6 visar att Lohmanders 

bearnaisesås på 245 gram är den mest säljande produkten på marknaden år 2012. Följt av 

Eriks bearnaisesås och Lohmanders bearnaisesås på 500 gram. (Nielsen data 2012)  

 

 

  

FOODMARK

LOHMANDERGRUPPEN

ERIK LALLERSTEDT

ABBA SEAFOOD

DELIKATESSFABRIKEN

Figur 5. Största såsfabrikanterna på dagligvarumarknaden (Nielsen data 2012) 

  

LOHMANDERS

BEARNAISE,245 G

ERIKS

BEARNAISE,230 ML

LOHMANDERS

BEARNAISE,500 G

LINDAHLS

TZATZIKI,500 G

RYDBERGS

BEARNAISE,200 ML

Figur 6. Topp 5 säljande artiklar (Nielsen data 2012) 
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Dagligvarumarknaden består av fabrikanternas varumärken men också dagligvarukedjornas 

egna märkesvaror. Det är genom dagligvarukedjorna som konsumenterna når Lohmanders 

såser. Dagligvarukedjorna är på så sätt inte bara en konkurrent utan även en kund till 

fabrikanterna. Lohmanders såser går att hitta på följande dagligvarukedjor: (Intervju, 

Forsgren) 

 ICA 

 Coop  

 Hemköp 

 City Gross  

 Willys 

 Netto 

4.2 LOHMANDERS 

En släktmiddag med Bertil Lohmander och Jan Knapo samt ett stort intresse för mat var det 

som startade idén till Lohmanders såser. Sedan år 2000 har Lohmanders såser funnits som ett 

val på butikshyllan. (alacarte.nu) År 2004 fick Lohmander och Knapo besök av À la Carte 

som tre år senare ledde till att À la Carte blev delägare i Lohmanders. Under varumärket 

Lohmanders marknadsför idag À la Carte Lohmanders olika såser. (alacarte.nu) 

I dagsläget är Lohmanders marknadsledande på den svenska marknaden (Intervju, Forsgren) 

och företaget kännetecknas för att ha Sveriges mest köpta färska bearnaisesås (alacarte.nu).  

Idag produceras all sås i en produktionslokal belägen i Norrköping tillsammans med 20 

medarbetare. Under åren har sortimentet utvecklats, där det senaste tillskottet är tacosåser. 

Idag erbjuds kunden 17 olika färska såser från varumärket Lohmanders. (lohmanders.se) 

Dessa olika såser går att hitta i Bilaga 2.   

Sommaren år 2012 bytte Lohmanders design på alla sina såsburkar, vilket konsumenten 

informerades om via butikslanseringar. Den nya designen fokuserar på att visa varumärket 

och loggan mer tydligt. Den vänstra burken är den gamla designen och den högra burken är 

den nya designen. (Se Figur 6) (Intervju, Forsgren) 

 
Figur 7. Gammal och ny design (lohmanders.se) 

http://lohmanders.se/
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4.3 RESULTATREDOVISNING AV FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom intressanta aspekter. Mycket ligger till grund för 

enkätundersökningen men här sammanfattas andra resultat som uppkom.  

De varumärken som deltagarna först kom att tänka på när moderatorn sade färsk sås var Eriks, 

Lohmanders och Rydbergs. Majoriteten av deltagarna angav Eriks som en favorit och var den 

sås som köptes mest av deltagarna. Detta på grund av att varumärket kändes finare och 

lyxigare samt med en god smak. Varumärket upplevdes även mer genuint eftersom deltagarna 

kände till kocken Erik Lallerstedt som står bakom varumärket och representerar matkultur. 

Lohmanders och Rydbergs ansågs mer som ”familjesåser”. Vid frågan om det var något 

varumärke deltagarna inte skulle köpa svarade de flesta egna märkesvaror såsom Coops egen, 

detta på grund av att deltagarna trodde sig veta att kvaliteten på såsen är sämre.  

4.3.1 Resultatredovisning av smaktest 

De flesta deltagarna sade innan smaktestet ägde rum att Eriks var den sås de föredrog. När 

smaktestet i blindo genomförts föredrog en lika klar majoritet Rydbergs, ingen av deltagarna 

valde Eriks som sitt första val.  I en av fokusgruppsintervjuerna valde till och med alla 

deltagare Eriks som den sås som smakade sämst. Som en sammanställning av 

fokusgruppsintervjuerna var Rydbergs den som var godast bland flest deltagare. Därefter kom 

Lohmanders och Coop på en delad andra- och tredjeplats. Sist i smaktestet kom Eriks med en 

klar majoritet. Trots detta resultat kommer deltagarna fortsätta köpa Eriks.  

En annan intressant aspekt som uppkom var trots att deltagarna inte skulle köpa egna 

märkesvaror var det just Coops sås som fick ett relativt högt resultat i smaktestet. Moderatorn 

frågade om deltagarna nu kunde omvärdera frågan och tänka sig att köpa egna märkesvaror, 

men trots att smaken var god ville deltagarna fortfarande inte köpa Coops sås. Anledningen 

till detta sade deltagarna var att de fortfarande ansåg att egna märkesvaror speglar sämre 

kvalitet medan Eriks speglar en lyxigare kvalitet.  

4.4 RESULTATREDOVISNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

Här redovisas de resultat som varit mest intressanta och som sedan använts i analysen. 

Del 1 – Färsk sås överlag  

Avsikten med del 1 i enkätundersökningen var att försöka förstå konsumenten och hur den 

tänker kring varumärke och val av färsk sås.  
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I diagrammet går det att avläsa vilka varumärken som respondenterna känner till på 

marknaden. Det varumärke de flesta respondenterna känner till är Blå Band vilket utgör 86 %. 

Strax därefter kommer Rydbergs, ICA och Lohmanders. Drygt hälften av respondenterna 

kände till Jenses, Coop och Eriks. De varumärken som respondenterna minst kände igen var 

Kosterfiskarn och Lindahls.  

 

 

Frågan berör vilket varumärke respondenten föredrar och diagrammet nedan visar att 30 % 

föredrar varumärket Lohmanders. Efter Lohmanders kommer Eriks såser med 20 % och sedan 

Rydbergs med 15 %. De varumärken som respondenterna föredrog minst gällande färsk sås 

var Kosterfiskarn, ICA och Coop.  
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Diagram 1. Vilka av dessa såsvarumärken känner du till? 

Diagram 2. Vilket varumärke föredrar du gällande färsk sås? 
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Nedan redovisas om respondenterna är lojala till sitt varumärke eller om de brukar variera, 

vilket visar att 60 % av respondenterna brukar variera. Å andra sidan är det 29 % som är lojala 

till sitt varumärke.  

 

 

Nedan redovisas att 45 % av respondenterna väljer att köpa ett visst såsvarumärke för de 

tycker om det. 17 % väljer att köpa det såsvarumärke de känner igen. Resultatet visar även att 

priset inte är av betydelse och inte heller designen på förpackningen, reklam eller exponering i 

butiken. 
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Diagram 3. Väljer du alltid samma varumärke när du köper färsk sås? 
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Diagram 4. Vilken är den främsta anledningen till att du väljer att köpa ett visst såsvarumärke?  



 
27 

 

God

smak

på

såsern

a

Grillat

Välkä

nt
varum

ärke

Bearn

aiseså
s

Bra

priser
No. 1 Enkelt

Tacos

åser

Variat

ion

Syns

myck
et i

media

Innov

ation

Holla

ndaise
sås

Snygg

design
på

förpac

kning
arna

Tzatsi

ki

Känne

r inte
till

varum

ärket
Lohm

anders

Inget

specie
llt

Övrig

a

Antal 80 85 57 111 9 18 28 4 12 3 2 3 12 4 46 21 6

0

20

40

60

80

100

120

A
n

ta
l 

Diagrammet från denna fråga visar om varumärket har någon betydelse för respondenten, 

vilket visar att 48 % av respondenterna inte tycker att varumärket har någon betydelse utan att 

smaken är viktigare.  20 % av respondenterna tycker dock att varumärket har en betydelse och 

skulle inte köpa något okänt varumärke och 18 % vill veta vad de får för pengarna. Även här 

går det att se att priset inte har en betydelse då denna siffra endast utgör 2 %.   

 

 

Del 2 – Lohmanders 

Avsikten med del 2 i enkätundersökningen var att se om respondenten associerar Lohmanders 

med något speciellt och vidare om det är något som kan höra samman med 

varumärkeslojalitet. 

Nedan går det att avläsa att 54 % av respondenterna associerar Lohmanders med 

Bearnaisesås. Det visar även att 41 % av respondenterna tänker på Grillat och 39 % på God 

smak på såserna som associationer till Lohmanders.  
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Diagram 5. Har varumärket någon betydelse för dig när du köper färsk sås? 

Diagram 6. Vad associerar du varumärket Lohmanders med? 
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4.5 RESULTATREDOVISNING AV DE SOM FÖREDROG LOHMANDERS  

I fråga fyra i enkätundersökningen bads respondenterna att kryssa i vilket varumärke de 

föredrar gällande färsk sås.  För att sedan kunna se hur de 61 respondenter som kryssat i att de 

föredrar Lohmanders i enkätundersökningen väljer och tänker har även resultat räknats ut för 

endast dessa respondenter 

 

 

 

.  

  

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar att smaken utgör en mycket stor faktor till varför respondenterna 

väljer Lohmanders varumärke. Det som mer går att utläsa är att alternativen ”Designen på 

förpackningen” och ”Näringsriktigheten” inte var något som fått respondenterna att välja 

Lohmanders. Av de 11 % som utgör ”Övriga” så valde en stor majoritet Lohmanders på grund 

av vana från barndomen.   

87% 

2% 

11% 

Smaken

Priset

Övriga

Diagram 7 (Lohmanders). Varför föredrar du främst det varumärke du valde i ovanstående fråga? 

Figur 8. Respondenter som föredrog Lohmanders 
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Resultatet på denna fråga visar att 40 % av respondenterna som föredrar Lohmanders är även 

lojala till varumärket Lohmanders. 60 % brukar dock variera varumärke.  

Diagram 8 (Lohmanders). Väljer du alltid samma varumärke när du köper färsk sås? 

 

Diagrammet visar att 56 % köper Lohmanders på grund av att det är ett varumärke de tycker 

om. 22 % väljer det på grund av att Lohmanders är ett varumärke som deras familj tycker om 

och 15 % på grund av att Lohmanders är ett varumärke de känner igen. De tre anledningar 

som har fått lägst procent är alternativen ”Jag köper det såsvarumärke som exponeras bäst i 

butiken”, ”Jag köper samma såsvarumärke som senast” samt ”Jag köper det dyraste 

såsvarumärket”.   
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Diagram 9 (Lohmanders). Vilken är den främsta anledningen till att du köper ett visst såsvarumärke? 
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Resultatet av denna fråga visar att 53 % av de som föredrar Lohmanders tycker att varumärket 

är av betydelse eftersom de inte vill köpa något okänt varumärke och de vill veta vad de får 

för pengarna medan 47 % tycker att smaken är av mer betydelse. Det som mer går att utläsa är 

att det inte var några personer som ansåg att priset var viktigare än varumärket.  

 

 

Nedan visas att av de som föredrar Lohmanders anser 58 % att det som får dem att bli lojala 

till Lohmanders är på grund av att såsen är god. 20 % är lojala till Lohmanders på grund av att 

det är ett välkänt varumärke och 9 % på grund av att de är uppvuxna med Lohmanders. 5 % 

anser att det handlar om att varumärket är billigt och 5 % att det är ekologiskt.  

 

 

33% 

20% 

47% 

Ja, jag vill inte köpa något

okänt varumärke

Ja, det är viktigt att jag vet

vad jag får för pengarna
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Diagram 10 (Lohmanders). Har varumärket någon betydelse för dig när du köper färsk sås? 

Diagram 11 (Lohmanders). Är det något speciellt som får dig att bli lojal till ett visst såsvarumärke? 
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Diagram 8 visade att det var 40 % av Lohmanders kunder som är lojala. Diagrammet nedan 

visar vilka preferenser det är som fått dessa lojala kunder att bli lojala till Lohmanders. 88 % 

av respondenterna svarar att smaken på såsen är viktig. Därefter anser 38 % respondenterna 

att det är på grund av att det är ett välkänt varumärke och 21 % att man är uppvuxen med 

varumärket. Det går även att utläsa att de preferenser som spelar minst roll när det gäller 

lojalitet är att det är rätt näringsriktighet och att såsen är ekologisk.  
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Diagram 12 (Lohmanders). Vad är det som fått Lohmanders kunder att bli lojala? 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras den information som framkommit under enkätundersökningen och 

fokusgruppsintervjuerna, som knyts samman med den teoretiska referensramen.  

5.1 KONSUMENTBETEENDE  

I det sista steget i Engel et als modell (1990) köpprocessen utvärderas produkten och om den 

uppfyllt de grundläggande kraven. Det centrala är om konsumenten är nöjd och tänker göra ett 

återköp. Är konsumenten nöjd med sitt köp är sannolikheten större att ett återköp görs. I 

enkätundersökningen kom det fram att av de som köper Lohmanders är det 56 % som köper 

såsvarumärket på grund av att de tycker om det. Det kan enligt Dahlén & Lange (2009) och 

Hernant och Boström (2010) bero på att konsumenten har utvärderat produkten och är nöjd 

med köpet.   

Enligt Kotler & Armstrong (2009) finns det fyra faktorer som påverkar konsumentens 

köpbeteende. En av dessa faktorer är sociala där familjen utgör en stor grupp som påverkar 

konsumentens val av varumärke. Av de respondenter som föredrog Lohmanders i 

enkätundersökningen var det 22 % som valde Lohmanders på grund av familjeskäl vilket 

påvisar att familjen har en betydelse vid val av varumärke.  Att konsumenter väljer varumärke 

utifrån sin familjs ramar beror enligt Moutinho (1987) på att en person tar med sig 

värderingar, beteenden, preferenser och uppfattningar från sin uppväxt och familj.  Att 22 % 

valde Lohmanders på grund av familjeskäl kan enligt Evans, Foxall och Jamal (2008) även 

bero på att barnen i ett hushåll påverkar vilken produkt och vilket varumärke som ska 

inhandlas. Barnen har ofta en stark påverkan och är ofta bra på att övertala sina föräldrar att 

köpa en viss produkt. Enligt Gajjar (2013) kan även personliga faktorer påverka köpbeslutet 

då en konsument kan gå från att vara singel till att bli sambo, vilket medför att en annan 

persons varumärkeslojalitet vägs in i det slutgiltiga beslutet.  

5.2 VARUMÄRKESKÄNNEDOM  

Att skapa varumärkeskännedom är enligt Hoyer och Brown (1990) en viktig uppgift då det 

innebär att varumärket finns i konsumentens minne vilket ofta leder till köp av varumärket. 

Enkätundersökningen visade att 71 % av respondenterna känner igen varumärket 

Lohmanders. Att skapa kännedom om varumärket är extra viktigt i fallet Lohmanders då 

MacDonald och Sharp (2000) menar att konsumenten inte engagerar sig lika mycket i att söka 

information om produkten och varumärket när det kommer till lågengagemangsköp. Vid 

dessa typer av köp räcker det ofta enligt Dahlén och Lange (2009) och Hernant och Boström 

(2010) att konsumenten minns att tidigare köp gjort henne nöjd. 

Då Melin (1999) säger att konkurrensen på dagligvarumarknaden blir allt hårdare mellan 

dagligvaruhandelns egna märkesvaror och fabrikanternas varumärken är det väsentligt för ett 

företag att varumärkeskännedomen blir påtaglig. I enkätundersökningen påvisas detta genom 

att den näst främsta anledningen till att respondenterna köper ett visst såsvarumärke är på 

grund av att det är ett såsvarumärke de känner igen. 
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För att de 29 % som inte kände till Lohmanders ska få kännedom om varumärket är det därför 

viktigt att konsumenten ofta exponeras för varumärket. Detta för att Dijksterhuis, Smith, van 

Baaren & Wiboldus (2005) menar att de flesta köp görs omedvetet och att majoriteten av de 

produkter som köps är på grund av att konsumenten blir påmind om eller får ett sug efter 

produkten när denne exponeras för den.  Då även Holger och Holmberg (2002) menar att det 

definitiva köpbeslutet oftast tas på plats i butiken räcker det därför ofta att konsumenten 

påminns om och känner igen varumärket vid köptillfället. 

5.3 VARUMÄRKESASSOCIATIONER  

Holger och Holmberg (2002) menar att varumärkesassociationer behövs för att konsumenten 

ska kunna uppleva skillnader mellan varumärken i en viss produktkategori. Associationer är 

viktigt då det hjälper konsumenten att bilda en uppfattning om produkten. 

Enkätundersökningen visade att 54 % av respondenterna associerar Lohmanders med 

”bearnaisesås” vilket troligtvis beror på att Lohmanders bearnaisesås är den mest säljande 

färska såsen på marknaden. Även deltagarna i fokusgrupperna associerade Lohmanders med 

just bearnaisesås.  

Chen (2001) menar att starka varumärkesassociationer kan vara en bidragande orsak till 

varför konsumenten köper ett specifikt varumärke. Enkätundersökningen visade att de flesta 

respondenter kunde associera Lohmanders med diverse attribut vilket kan vara en bidragande 

anledning till varför 30 % av respondenterna föredrar Lohmanders varumärke när det kommer 

till färsk sås.  

Dahlén och Lange (2009) menar att ett salient varumärke är det första varumärke 

konsumenten associerar till en viss kategori. Vikten av att ha ett salient varumärke är stor då 

det ofta leder till en hög kundlojalitet och ofta uppfattas som det varumärke som är mest 

prisvärt av konsumenten. Då majoriteten av respondenterna och deltagarna associerade 

Lohmanders med bearnaisesås kan varumärket på så sätt placeras in ett sammanhang och bli 

salient.  

5.4 VARUMÄRKETS BETYDELSE  

Enkätundersökningen visade att 38 % av alla respondenter tycker att varumärket har en 

betydelse vid köp av färsk sås, då respondenterna inte vill köpa något okänt varumärke och 

vill veta vad de får för pengarna. 48 % av respondenterna ansåg dock att varumärket inte har 

någon betydelse utan att smaken istället är viktigare. Denna procentansats kan bero på att 

respondenternas val av varumärke är omedvetet då Chen (2001) menar att konsumenten ofta 

väljer varumärke utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Dahlén (2002) menar även att trots 

om konsumenten lägger ner mindre tankekraft på sina inköp kan det betyda att hon inte är 

medveten om hur beteendemässigt lojal hon är. Detta kan i sin tur resultera i att hon utan att 

tänka på det istället ökar sin beteendemässiga lojalitet då det är mer bekvämt. Detta kan 

påvisas i fokusgruppsintervjuerna där det framkom att när deltagarna visste om 

märkesprodukterna föredrog majoriteten Eriks medan resultatet av smaktestet i blindo visade 

att en klar majoritet tyckte Eriks såser var den som var minst god. Istället var Rydbergs den 
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sås som majoriteten av deltagarna tyckte mest om. Trots detta resultat var deltagarna eniga om 

att de inte kommer sluta köpa Eriks. Detta beror troligtvis på att deltagarna föredrog Eriks 

som märkesprodukt men Rydbergs som produkt. Det påvisar även att varumärket påverkar 

konsumenters preferenser samt att valet av varumärke kan vara omedvetet.  

I enkätundersökningen svarade endast 2 % av respondenterna att priset är viktigare än 

varumärket. Det framkom även i fokusgruppsintervjuerna att priset var det som deltagarna 

brydde sig minst om och att de även var beredda att betala mer för det varumärke de föredrog 

mest. Enkätundersökningen visade även att varumärket har en större betydelse än både pris 

och design när det kommer till köp av färsk sås. Detta kan enligt Williams (2002) och Keller 

(1993) bero på en minskad priskänslighet och istället en ökad varumärkeskänslighet från 

konsumenten. En ökad varumärkeskänslighet är enligt Dahlén (2002) viktigt då det hjälper 

konsumenten att bilda sig en uppfattning om produkten samt underlättar och förkortar 

konsumentens köpprocess. Därför kan det istället bli viktigare för Lohmanders att istället visa 

upp ett starkt varumärke som då blir viktigare än priset och en starkare preferens för 

konsumenten.  

5.5 VARUMÄRKESLOJALITET 

Enkätundersökningen visade att 60 % av de som föredrar Lohmanders ändå brukar variera 

varumärke. Detta kan enligt Melin (1999) bero på att konsumenten har en svag känsla för 

varumärket och att engagemanget av varumärket är svagt. I sådana fall är det troligt att 

konsumenten inte lägger någon större vikt på valet av produktens varumärke (Odin et al, 

2001). Då Martin & Goodell (1991) menar att eftersom konsumenten vanligtvis inte lägger 

någon större tid och energi när det kommer till informationssökning av 

lågengagemangsprodukter är det därför av stor vikt att framkalla recensioner av köpen istället. 

På så sätt blir konsumenten mer benägen att engagera sig i utvärderande processer av 

varumärket. Detta kan leda till en positiv attityd och ett större engagemang som i slutändan 

resulterar i att konsumenten endast väljer Lohmanders.  

Enligt Esch et al (2006) är varumärkeslojalitet eftersträvansvärd då den bidrar till god 

lönsamhet och långsiktigt positivt kassaflöde. Enkätundersökningen visade att av de 

respondenter som föredrar Lohmanders är 40 % lojala till varumärket. För att fler av 

Lohmanders kunder ska bli lojala till varumärket är det viktigt att ta reda på vilka faktorer 

som ligger bakom lojaliteten. Detta resultat skiljde sig då fokusgruppsintervjuerna angav att 

varumärket var viktigare än smaken medan enkätundersökningen visade att smaken var av 

större betydelse. Detta kan enligt Odin, Y., Odin, N. och Florence (2001) bero på att 

deltagarna i fokusgruppsintervjuerna och respondenterna i enkätundersökningen kan ses som 

lojala ur två olika synvinklar. Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna kan anses ha en mer 

reflekterande lojalitet där de känner engagemang till varumärket och har motiv till varför de 

har en positiv attityd till varumärket. Respondenterna i enkätundersökningen kan istället anses 

vara mer inaktiva i köpet och det enda motiv de har bakom sitt val av varumärke är att såsen 

är god.  
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6. SLUTSATS 

Avslutningsvis presenteras nedan slutsatserna av den genomförda studien. Utifrån 

beskrivning och analys ges svar på uppsatsens frågeställningar och till sist några råd till 

Lohmanders. Kapitlet avslutas med diverse förslag till fortsatta studier.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka konsumenters varumärkeslojalitet till färsk sås samt 

analysera hur varumärkeslojalitet uppstår gällande varumärket Lohmanders. Det var av 

intresse att undersöka betydelsen av ett varumärke vid köp av färsk sås och om det i dagsläget 

finns en lojalitet till Lohmanders och vad den i sådana fall beror på. Nedan besvaras 

uppsatsens frågeställningar.  

 Hur stor betydelse har varumärket för konsumenten vid köp av färsk sås? 

Enkätundersökningen visade att 38 % av respondenterna tycker att varumärket har en 

betydelse vid köp av färsk sås. Detta kan dock vara en siffra som egentligen är större då 

konsumenten ofta väljer varumärke utan att tänka efter samt att många varumärken väljs på 

grund av vana.  Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna påvisade ytterligare att varumärket har 

betydelse genom att fortsätta köpa Eriks såser trots att det var den sås de tyckte minst om i 

smaktestet. Detta tyder på att varumärket påverkar konsumentens preferenser och att ett starkt 

varumärke kan vara ett viktigare attribut än både smak, pris och design.  

 Hur lojala är konsumenterna mot varumärket Lohmanders?  

Av de respondenter som föredrar Lohmanders är 39 % lojala till varumärket vilket tyder på att 

det finns en viss varumärkeslojalitet till Lohmanders. Det kan dock vara svårt för Lohmanders 

att uppnå en lojalitet där konsumenten aktivt engagerar sig och har en stark medveten känsla 

för varumärket. Däremot kan Lohmanders uppnå en lojalitet på omedvetna positiva 

associationer och kännedom så att konsumenten handlar produkten på grund av vana. I och 

med att konsumenten ofta väljer samma varumärke regelbundet samt att det inte ligger 

mycket tankeverksamhet bakom lågengagemangsköp kan konsumenten därför vara lojal till 

ett varumärke utan att ha reflekterat över det.   

 Hur uppstår varumärkeslojalitet hos Lohmanders kunder?  

För att varumärkeslojalitet ska uppstå krävs det att Lohmanders kunder har kännedom om 

varumärket. När det kommer till lågengagemangsköp är det extra viktigt att skapa kännedom 

om varumärket i och med att konsumenten inte engagerar sig lika mycket i att söka 

information om produkten och varumärket. Efter konsumenten har fått kännedom om 

Lohmanders och konsumerat såsen bildas en uppfattning om produkten och varumärket. Vid 

lågengagemangsköp utvärderas främst om produkten uppfyllde de grundläggande kraven. 

Smaken var en stor betydelse bakom lojalitet hos Lohmanders kunder och upplever 

konsumenten produkten som god kommer konsumenten bli nöjd och köpet kommer troligtvis 

göras igen. På så sätt kan Lohmanders kunder associera varumärket med en god smak vilket 

senare kan vara en avgörande faktor i beslutsprocessen.      
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Lojalitet till Lohmanders kan även uppstå omedvetet då konsumenten kan välja varumärke 

utan att tänka efter varför. Detta på grund av att konsumenten blir påmind om varumärket när 

denne exponeras för det och köpet blir då istället av vana utan några särskilda motiv bakom.  

En annan anledning till att lojalitet uppstår bland Lohmanders kunder är på grund av familjära 

skäl. Förklaringen till detta kan vara att värderingar inklusive varumärkeslojalitet tas med från 

uppväxten och familjens ramar.  

6.1 Råd till Lohmanders 

För att sammanfatta ovanstående slutsatser ges här några slutliga råd till Lohmanders: 

 När det kommer till lågengagemangsprodukter är varumärkeskännedom en viktig 

aspekt, eftersom konsumenten inte engagerar sig lika mycket vid ett 

lågengagemangsköp handlar det om att fånga konsumentens uppmärksamhet och 

ständigt påminna om att Lohmanders finns på marknaden. Påminns konsumenten 

mycket om varumärket kommer det tillslut fastna i konsumentens minne och bli till en 

vana att köpa varumärket.  

 

 Familjen är en grupp som påverkar valet av varumärke. Då det även framkom i 

fokusgruppsintervjuerna att Lohmanders är mer av en ”familjesås” kan ett tips vara att 

Lohmanders kan trycka på familjekänslan och att det är en sås som alla i familjen kan 

njuta av. 

 

 När Lohmanders bytte design på såsburkarna samt introducerade sina tacosåser förra 

året gjordes inget speciellt förutom lansering i butik. Har konsumenten missat denna 

butikslansering är det inte säkert att de vet om att Lohmanders bytt sin design på sina 

burkar eller vet att de numera även går att hitta på tacoshyllan. Skulle vara bra att visa 

konsumenten tydligare att Lohmanders finns kvar men i en ny förpackning och med 

ett nytt utseende.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det hade varit av intresse att genomföra en fortsatt studie om växlingsbeteende och varför 

konsumenten väljer att byta varumärke. Även olika marknadsföringsstrategier och vilken 

strategi som är bäst lämpad för Lohmanders för att ta reda på hur Lohmanders via media kan 

öka varumärkeskännedomen. Det skulle också vara av intresse att göra en liknande studie som 

denna och undersöka om resultatet blir detsamma fast med en annan kategori och ett annat 

varumärke inom snabbrörliga konsumentvaror. 
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Bilaga 1-  FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

Här är de intervjufrågor som moderatorn använde sig av under fokusgruppsintervjuerna.  

Varumärke 

1. Vilket varumärke är det första ni tänker på när jag säger färsk sås? 

2. Vilka varumärken känner ni till i kategorin färsk sås? 

3. Vad associerar ni med produkten färsk sås?  

4. Vad associerar ni med varumärket Lohmanders?  

5. Vad associerar ni med varumärket Eriks?  

6. Vad associerar ni med varumärket Rydbergs?  

7. Vad associerar ni med egna märkesvaror såsom ICA och Coops egna varor? 

8. Är det något av alla dessa varumärken som känns mer positiv än de andra? Varför?  

9. Har varumärket någon betydelse för er när ni köper färsk sås? Vad? Varför inte? 

 

Konsumentbeteende  

10. Påverkas ni av något speciellt i er omgivning vid valet av varumärke?  

11. Spelar designen på förpackningen någon roll?  

12. Scenario: Ni är i en butik och är väldigt stressad, ni kommer på att det vore gott med sås till 

middagen, ni springer bort till såshyllan och ni ser massa olika såsvarumärken framför er. Hur 

väljer ni? Varför?  

 

Lojalitet  

13. Vilket varumärke skulle ni helst köpa?  

14. Är det någon som har provat runt på olika märken? Eller köper ni alltid samma varumärke? 

15. Varför köper ni ert varumärke idag? Vad var det som ni fastnade för? 

16. Är det något varumärke ni absolut inte skulle köpa? Varför? 

17. Vad gör ni om ert varumärke är slut i butiken?  

18. Vad skulle få er att byta till ett annat varumärke? 

19. Är det något speciellt som får er att bli lojala till ett visst varumärke? Vad?  

20. Hur kan man få er mer känslomässigt bundna till ett såsvarumärke?  

 

Provsmakning i blindo 

Vi tar fram fyra tallrikar med fyra olika bearnaisesåser från Lohmanders, Eriks, Rydbergs samt Coops 

egna. Respondenterna får smaka lite sås på en sked utan att veta vilket varumärke vi bjuder på.  

21. Vilken sås föredrar ni? Varför? 

22. Vad anser ni att det är för skillnad i smak?  

23. Vilken betydelse har smaken på färsk sås? 

24. Om det varumärke ni tidigare sa att ni helst skulle köpa visade sig inte vara det ni föredrog i 

smaktestet, kommer ni byta varumärke nu?  

25. Hur stor prisskillnad godtar ni för att byta varumärke om smaken är bättre? 

  



 
 

 

Bilaga 2 -  LOHMANDERS SÅSER 

 

Aioli 

245g 

 

 

Aioli Chili 

245g 

 

 

Aioli Lime 

245g 

 

 

Bearnaise Hot 

245g 

 

 

Bearnaise Hot 

500g 

 

 

Bearnaise Original 

245g 

 

 

Bearnaise Original 

500g 

 

 

Bearnaise Vitlök 

245g 

 

 

Café de Paris 

245g 

 

 

Grillsås Hickory 

245g 

 

 

Grillsås Sweet Chili 

245g 

 

 

Hollandaise 

245g 

 



 
 

 

 

Pepparsås 

245g 

 

 

Remoulad 

245g 

 

 

Färska Tacosås Medium 

200g 

 

 

Färsk Tacosås Hot 

200g 

 

 

Färsk Tacosås Jalapeño 

200g 

 

 

Färsk Tacosås Vitlök 

200g 

 

 

Tzatziki 

245g 

  

 

 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 3 -               KUNDENKÄT 
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Bilaga 4 -               RÅDATA 
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Varför föredrar du främst det varumärke du valde i ovanstående fråga? 

      

       

 

Är det något speciellt som får dig att bli lojal till ett visst såsvarumärke? 

 

 

 

 

Smaken Priset
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Läser du innehållsförteckningen på färsk sås? 

 

Är det viktigt för dig att det som står i innehållsförteckningen på färsk sås har en bra 

näringsriktighet? 
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Bilaga 5 - FÖRETAGSINTERVJU LOHMANDERS  

Här är de intervjufrågor som ställdes till Peter Forsgren under företagsintervjun på 

Lohmanders. 

Del 1 – Undersökningsområde  

1. Vad är det ni behöver hjälp med att undersöka? 

2. Hur ser ”problemet” ut i dagsläget? 

Del 2 – Lohmanders  

3. Hur många såser har ni? I vilka smaker? 

4. Vart är produktionslokalen och kontoret beläget? 

5. Hur många arbetar på företaget? 

6. Är Lohmanders och À la Carte samma företag? 

7. Har ni någon affärsidé? 

8. Vilka anser ni är era kunder? 

9. Vilka är era konkurrenter? 

10. Hur ser den svenska dagligvarumarknaden ut? 

11. Har ni några försäljningssiffror vi skulle kunna få ta del av? 

12. Hur ligger ni till på marknaden jämfört med era konkurrenter? 

13. Hos vilka återförsäljare finns Lohmanders såser? 

14. När bytte ni design på förpackningarna?  

15. Någon speciell anledning till varför ni bytte design på förpackningarna? 

 

  



 
 

 

Bilaga 6-  SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

Här är en sammanfattning om vad som sades under de båda fokusgruppsintervjuerna. 

Varumärke 

1. Vilket varumärke är det första ni tänker på när jag säger färsk sås? 

De tre varumärken deltagarna nämnde var Lohmanders, Rydbergs och Eriks.  

2. Vilka varumärken känner ni till i kategorin färsk sås? 

Lohmanders, Rydbergs, Eriks, Koster Fiskarn, ICA, Coop, Caj P, Milda, Kelda, Craft och 

Jensens.  

3. Vad associerar ni med produkten färsk sås?  

Bearnaisesås, ingen pulversmak, enkelt, snabbt, krämigt, grillat, en grillkväll, stek, 

klyftpotatis, sommar, utflykt, picknick, fisk, kött, sallader, kyckling och variation. 

4. Vad associerar ni med varumärket Lohmanders?  

Bearnaisesås och hollandaisesås.  

5. Vad associerar ni med varumärket Eriks?  

Kocken Erik Lallerstedt, dressingar, Tackarrr, kopia av Lohmanders, exklusivt på grund av 

kocken, dipsås (som fanns på McDonalds som en kampanj), goda såser, reklam, reklampelare 

och restaurangen ”Eriks bakficka”.  

6. Vad associerar ni med varumärket Rydbergs?  

Plastpåsar med sås i (som går att värma?), lite billigare, olika sallader, potatissallad, räksallad, 

rödbetssallad, korvgrillning och många olika produkter. 

7. Vad associerar ni med egna märkesvaror såsom ICA och Coops egna varor? 

Alla deltagarna tyckte egna märkesvaror kändes tråkigt, billigt, sämre kvalitet och fantasilöst. 

8. Är det något av alla dessa varumärken som känns mer positiv än de andra? Varför?  

Deltagarna var överens om att Eriks såser känns finast och lyxigast, Eriks känns genuint och 

genomarbetat eftersom man vet vem Erik Lallerstedt är och att han representerar matkultur, 

de har även snygg design. Lohmanders och Rydbergs känns mer som ”familjesåser”, man vet 

inte heller vem som står bakom såsen och varumärket Lohmanders.  

9. Har varumärket någon betydelse för er när ni köper färsk sås? Vad? Varför inte? 

De flesta deltagare tyckte att varumärket har en betydelse, de skulle inte ta något okänt, känns 

tryggare att ta det varumärke man känner igen, man gör ett omedvetet val eftersom man tar 

det varumärke man känner till, beror också på tillfälle för ibland vill man visa upp ett finare 

varumärke. En deltagare sade att hon först går på om man vet att såsen är god och sen går 

man på vilket varumärke det är och sist priset.  

 

Konsumentbeteende  

10. Påverkas ni av något speciellt i er omgivning vid valet av varumärke? (familj, reklam, 

livsstil) 



 
 

 

Många deltagare menar att det kommer hemifrån, köper vad sambon vill ha, kvalitet är också 

viktigt, man påverkas också av reklam men ibland har man bara en viss känsla för vissa 

produkter.  

11. Spelar designen på förpackningen någon roll?  

Ja eftersom designen speglar exklusiviteten, visar om det är en billig eller dyr produkt. 

Speciellt om man inte vet vad det är för produkt och priset är liknande, köper man det med 

snyggast design. Det beror också på till vilken situation såsen ska serveras (om man vill visa 

upp något fint). 

12. Scenario: Ni är i en butik och är väldigt stressad, ni kommer på att det vore gott med 

sås till middagen, ni springer bort till såshyllan och ni ser massa olika såsvarumärken 

framför er. Hur väljer ni? Varför? (Det närmaste, det varumärke du mest känner igen, 

det billigaste, det med snyggast design mm) 

Det deltagarna brukar köpa, eller har köpt förut, det man känner igen eller vet är gott. 

Lojalitet  

13. Vilket varumärke skulle ni helst köpa?  

Eriks eller Lohmanders. 

14. Är det någon som har provat runt på olika märken? Eller köper ni alltid samma 

varumärke? 

Väljer lite olika mellan Eriks och Lohmanders, är det någon ny spännande smak kan man 

testa något annat, ska man ha gäster köper man det man vet är gott. 

15. Varför köper ni ert varumärke idag? Vad var det som ni fastnade för? 

På grund av att de är oftast bra exponerade i butiken, de är enkla och färdiga såser som är 

goda med bra kvalitet. 

16. Är det något varumärke ni absolut inte skulle köpa? Varför? 

Alla deltagare var överens om egna märkesvaror på grund av att kvaliteten känns (tror de) 

sämre.  

17. Vad gör ni om ert varumärke är slut i butiken?  

Tar ett annat varumärke. 

18. Vad skulle få er att byta till ett annat varumärke? 

Tröttnar på smaken för att man ätit samma märke för länge, vill byta till något nytt. Man råkar 

smaka ett annat varumärke på exempelvis en fest och tyckte det var gott.  

19. Är det något speciellt som får dig att bli lojal till ett visst varumärke? Vad?  

Att det håller kvalitetsmässigt och man tycker det är gott. I första hand handlar det om att det 

är en bra produkt, priset är inte viktigt när det gäller sås.Det handlar även om vilket 

varumärke man vuxit upp med eller fått en positiv upplevelse tillsammans med varumärket.   

 

 



 
 

 

20. Hur kan man få dig mer känslomässigt bunden till ett såsvarumärke?  

Ifall företaget framhävs som ett bra företag och ger ett seriöst intryck. Det handlar också om 

positiva bilder och associationer av varumärket.  

Provsmakning i blindo 

Respondenterna får nu smaka Rydbergs, Lohmanders, Eriks och Coops bearnaisesåser utan att 

veta vilka varumärken vi bjuder på.  

21. Vilken sås föredrar ni? Varför? 

Fokusgrupp 1 

Coop, Lohmanders, Rydbergs, Eriks 

Rydbergs, Coop, Lohmanders, Eriks 

Rydbergs, Coop, Lohmanders, Eriks 

Rydbergs, Lohmanders, Coop, Erks 

Rydbergs, Lohmanders, Coop, Eriks 

Rydbergs, Lohmanders, Coop, Eriks 

Fokusgrupp 2 

Rydbergs, Coop, Eriks, Lohmanders 

Rydbergs, Coop, Lohmanders, Eriks  

Rydbergs, Coop, Lohmanders, Eriks 

Rydbergs, Eriks, Coop, Lohmanders 

Coop, Rydbergs, Lohmanders, Eriks 

Coop, Rydbergs, Lohmanders, Eriks 

Lohmanders, Eriks, Rydbergs, Coop 

22. Vad anser ni att det är för skillnad i smak?  

Eriks är den som skiljer sig mest, negativt menat, har konstig färg jämfört med de andra, den 

smakar beskt och tunn i smaken.  

Rydbergs smakar gräddig och smörig men även majonnäs, känns enkel i smaken. 

Lohmanders smakar ost, lite odefinierbar, lite fet i smaken.  

Coops smakar citron, sur och lite fet i smaken.  

23. Vilken betydelse har smaken på färsk sås? 

Väldigt viktigt!  

24. Om det varumärke ni tidigare sa att ni helst skulle köpa visade sig inte vara det ni 

föredrog i smaktestet, kommer ni byta varumärke nu?  

De kommer köpa Eriks igen men kommer kanske även byta till Rydbergs. Trots att de flesta 

tyckte om Coops sås kommer de inte köpa den för de läste på innehållsförteckningen att 

näringsriktigheten var sämre än i de andra såserna. (Man får vad man betalar för). 

25. Hur stor prisskillnad godtar ni för att byta varumärke om smaken är bättre? 

Mellan fem till tio kronor.  

 


