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Sammanfattning
Denna undersöknin handlar om hur konsumenten möts och påverkas av viusell kommunikation 
i livsmedelsbutiken. För att komma närmare svaret på dessa frågor har en fotodokumentation 
genomförts med en efterföljande analys av et turval bilder, för att ge en bild av vad det är konsu-
ment möts av. För att få en förståelse för hur en konsument kan regagera på dessa visuella element 
samt för att få en uppfattning som konsumneternas konsumtionsmönster har en enkätundersökning 
genomförts där deltagarna fått möjlighet att svara på en rad frågor gällande sin konsumtion i livs-
medelsbutiker och även fått läma svar gällande olika visuella exempel från butik. Studien fokuserar 
på vad det faktiskt är konsumenten möts av inledningvis, för att sedan undersöka i analysfasen hur 
olika konsumenter reagerar på olika visuella element. 
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1.Inledning 

1.2 Problemformulering
Den svenska livsmedelshanteringen står till för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-
25 procent av vår totala klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2018) Naturvårdsverket förklarar på sin 
hemsida att svinnet ofta beror på passerad bäst-före-datum. Det kan vara felbedömningar vid be-
ställning, kunders oregelbundna köpmönster, konkurrenters eller egna kampanjer, eller ofördelaktig 
produktplacering i butikshyllan. Det kan också bero på att butiken prioriterar ett brett sortiment 
för att kunna rikta sig till den kundkrets som förväntar sig detta. Retursystemen för mejeriproduk-
ter och bröd minskar affärernas incitament att försöka sälja slut på dessa livsmedel, eftersom de 
kan återlämna varorna nästan utan kostnad (Naturvårdsverket 2018) 

Genom att identifiera hur vi som konsumenter i livsmedelsbutikerna uppmanas till konsumtion 
kan vi med denna ökade kunskap göra klokare val som i sin tur kan generera ett mindre matsvinn, 
vilket skulle främja FNs globala mål nr 12 (hållbar konsumtions och produktions) samt i synnerhet 
12.3 (Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.) Hur grafiska element i livs-
medelsbutiker i Sverige påverkar konsumentens i butiken samt om detta bidrar till överkonsumtion 
kommer att undersökas. En faktor som utgör ett av de största hoten mot en hållbar utveckling är 
människans konsumtionsmönster, framförallt i dagens industrialiserade länder, som underminerar 
miljöns resurser (Fredriksson & Fuentes, 2014, s. 6; UNDP, 1998, s. 3) 

Undersökningen kommer att fokuseras kring hur konsumenter påverkas i butiken och detta bidrar 
till beteenden som skiljer sig från konsumentens vanliga eller planerade konsumtion. (Fuchs & 
Lorek, 2005 beskriver i uppsatsen ”An inquiry into the impact of  globalization on the potential 
for ‘sustainable consumption’ in households” att en stark hållbar konsumtion betyder att vi måste 
minska den totala konsumtionsnivån. En svag hållbar konsumtion istället handlar om en mer ef-
fektiv konsumtion ur miljösynpunkt, där konsumentens beteende fortsätter som vanligt men varan 
byts ut mot ett mer hållbart alternativ. Det skulle exempelvis kunna vara att konsumenten som 
köper kött väljer ett ekologiskt alternativ eller att en person som kör bil byter till ett bränslesnåla-
re alternativ (Fuchs & Lorek, 2005, s. 262). ICA skriver följande om sitt hållbarhetsarbete: ”ICA 
Gruppen vill vara en positiv kraft i samhället. Som en stor aktör har vi ett stort ansvar men också 
en stor möjlighet att påverka. Sedan flera år arbetar vi aktivt och strukturerat med kontinuerliga 
förbättringar inom alla steg i vår värdekedja. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen 
i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. För oss betyder 
ett aktivt hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang långsiktig lönsamhet. Tillsammans 
med producenter och konsumenter kan vi påverka samhället i en positiv riktning”(ICA 2019). Här 
nämner ICA själv butikjedjans roll i samhällsutvecklingen. Psykologer inriktade på omgivning har 
studerat hur en butiks ”humör” kan uppmuntra eller avskräcka en konsument från att handla.Kon-
sumentens handlings-stil, inklusive tiden som konsumenten spenderar i butiken kan variera mellan 
affär till affär och hylla till hylla. Konsumenter deltar till olika hög grad beroende på produktkate-
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gori och affärsmiljö. ”En konsument kan mycket möjligt spendera till exempel två sekunder på ett 
beslut om att köpa en viss sak, och mycket mer tid vid ettbeslut om en annan produkt” Ändringar i 
affärernas design påverkar konsumentens engageman (Klimchuk, 2012, s. 71). 

Citygross skriver följande in sin hållbarhetsrapport 2017/18. Ett av de viktigaste resultaten från 
vår hållbarhetsrapport för 2017/18 är att vi lyckats få ner vårt matsvinn med 16 procent. En av 
anledningarna till den stora minskningen kan vi tacka vår nya förpackningsteknik skinpack för. Vi 
har gjort egna mätningar innan och efter införandet av den nya förpackningsmetoden och resulta-
tet talar sitt tydliga språk: köttsvinnet har minskat 63 procent. Tack vare skinpack räknar vi med att 
minska köttsvinnet med över 520 ton kött/år. Förutom införandet av skinpack har vi inlett samar-
beten med Whywaste och Rescued Fruits. Whywaste är ett dataprogram som framför allt används 
av butikspersonalen. Programmets mål är att producera juice av frukt som annars hade slängts och 
på så vis minska svinnet (Citygross, Hållbarhetsrapport 2017/18).

1.3 Syfte
Syftet med denna undersökning är att få förståelse för hur visuell kommunikation i livsmedelsbuti-
ker påverkar konsumentens val i butiken ur ett hållbarhetsperspektiv. 

1.4 Frågeställningar 
A. Hur möts konsumenten i butik av visuell kommunikation?
B. Hur kan svenska konsumenter beteende i livsmedelsbutiker påverkas av grafiska element?

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att fokusera på hur livsmedelsbutiker ser ut idag samt sett ut det föregå-
ende fyra åren (2015-2019). Butiken som kommer att undersökas är Citygross med motivering att 
de är stora aktörer på marknaden där en förändring skulle ha stor påverkar på samhället. Samt att 
Citygross inte har fotograferingsförbud i sin butik i Sundsvall. 

1.6 Bakgrund
Kungligavetenskapsakademin IVA beskriver problematiken på följande sätt: Energisnåla produk-
tionsprocesser, nya konsumtionsmönster, knapphet på strategiska råvaror – allt detta är utmaningar 
som kräver förändringar hos framtidens framgångsrika företag. I den gröna kapplöpning som nu 
pågår mellan företag kommer endast de att vinna som bäst förstår hur världens resursutmaningar 
ska mötas i form av nya affärsmodeller och nya tekniska, sociala och finansiella lösningar. (kunglge-
tenskapsakademin IVA 2016)
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2. Teori

2.1 Hållbarhetsperspektiv
Fuchs och Lorek 2005 beskriver i uppsatsen ”An inquiry into the impact of  globalization on the 
potential for ‘sustainable consumption’ in households” att en stark hållbar konsumtion betyder 
att vi måste minska den totala konsumtionsnivån. Forskarna beskriver vidare att en svag hållbar 
konsumtion istället handlar om en mer effektiv konsumtion ur miljösynpunkt, där konsumentens 
beteende fortsätter som vanligt men varan byts ut mot ett mer hållbart alternativ. Det skulle exem-
pelvis kunna vara att konsumenten som köper kött väljer ett ekologiskt alternativ eller att en person 
som kör bil byter till ett bränslesnålare alternativ (Fuchs & Lorek, 2005, s. 262).

2.2 Semiotik källa
Termer som används inom semiotiken vid analys av kommunikation är tecken, beteckning, ikoner, 
index, symbol, metafor, denotation och konnotation – termer som alla avser olika sätt att skapa 
betydelse. Koncentrationen ligger inte på överföring av ett meddelande från sändare till motta-
gare utan på vad det är som gör noteringar på ett papper eller ljud i luften till ett meddelande. Vi 
exponeras dagligen för en mängd visuella intryck i samhälet, men att vi är vana att exponeras för 
bilder och budskap dagligen betyder inte att vi reflekterar betydelsen på en djupare nivå (Ektstöm 
& Larsson 2010, s179)

2.3 Definition av oplanerade köp. 
För att kunna jämföra olika studier som mäter andelen oplanerade köp bör man ha koll på att det 
använder samma definition och att mätningarna gjort på samma sätt. Lite förenklat kan köpen 
delas in i tre typer.

 1. Helt planerade köp 
 2. Delvis planerade köp 
 3. Oplanerat köp 

Ett helt planerat köp innebär att kunden bestämt vilket varumärke som ska köpas innan det går in 
i butiken. Ett delvis planerat köp innebär att det bestämt att det ska köpa ur varugruppen. Andra 
former av köp är oplanerade (Nordfält, Ahlbom 2018. 

2.4 Konsumentbeteende 
Hur konsumenter tar del av materialet och i vilket syfte dessa grafiska element är menade att 
påverka konsumentet är relevant för denna udnersökning. En utökad förståelse för detta skulle i sin 
tur kunna ge större möjlighet att använda detta i ett syfte som inte uppmanar till ökad konsumtion 
utan istället hållbar konsumtion. Försäljningen av ekologiska livsmedel beräknas vara ungefär 5,6 
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% av den totala försäljningen av mat i Sverige. Majoriteten av befolkningen har en positiv attityd 
till ekologiska livsmedel men endast ett fåtal köper dessa produkter. (Herrmann, Lindholm 2015)

2.5 Visuell kommunikation
Vad är det som står på skyltarna som lockar konsumenten till köp? En studie som presenterades 
i tidskriften grocery manufacturer 1971 vidare att skyltar med texten ”spara mer” kunde öka för-
säljningen med 9%. Lades produktnamnet och varumärkesbenämningen till men fortfarande inget 
pris så blev försäljningen mellan 5 och 31%. Lades dessutom förpackningstorleken och pris till på 
skylten blev ökningen mellan 10 och 51% (Nordfält, Ahlbom 2018). 

2.6 Färgens betydelse
Det första marknadsföringsexperiement som testade effekten av färgval genomfördes av Joseph 
Bellizzi, Ant Crownley och Ronald Hasty 1983. Där testades hus respondenter närmade sig olika 
färger, hur de exponerades för färgerna och hur de lät färgerna påverka sina utvärderingar av ett 
sortiment (Nordfält, Ahlbom, 2018) Hur vi som konsumenter uppfattar färger kan påverkas av 
kulturella värderingar, Ambrose och Harring understryker att detta är viktigt att ha i åtanke om 
planen är att globalisera en produkt, så att inte kulturkrockar uppstår. (Ambrose/Harris, 2011). 
Nedan följer en lista över hur vi i västvärlden enligt Ambrose och Harris uppfattar olika färger.

Vit: Renhet, oskuld, optimism
Silver: Fred, uthållighet
Grå: Stabilitet
Gul: Intelligens, innovation, optimism, försiktighet
Guld: Styrka, lyx Orange: Energi
Röd: Vitalitet, kraft, passion, aggression
Lila: Lugn, lyx, sorg
Blå: Sanning, stillhet, harmoni, trohet, ansvar, tradition,
Grön: Måtta, jämvikt, tradition, ekologisk, mint smak
Svart: Tystnad, makt, elegans, sorg  (Ambrose & Harris, 2011, s.107)
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3. Metod 

3.1 Val av metod
Valet av att använda fotodokumentation som metod motiveras i vikten av hur vi påverkas Nordälft 
och Ahlbom beskiver att skyltar med texten ”spara mer” kunde öka försäljningen med 9%. Lades 
produktnamnet och varumärkesbenämningen till men fortfarande inget pris så blev försäljningen 
mellan 5 och 31%. Lades dessutom förpackningstorleken och pris till på skylten blev ökningen 
mellan 10 och 51% (Nordfält, Ahlbom 2018). Detta är relavant för studien att dokumentera för att 
kunna ge en bild av vad konsumentrna möts av. Samt att kunna använda detta matrial som verk-
liga exempel i enkätundersökningen. Enkätundersökningen ger sedan ett resultat över hur en stor 
mängd potentiella konsumneter faktiskt reagerar över de dokumenterade materialet samt en bild 
över deltagarnas konsumtionsmöns.

3.2 Fotodokumentation, visuell research
För att få en bild av vad konsumenten möts av i butiken kommer detta dokumentaras med bil-
der, dessa bilder används som underlag i enkätundersökningen.  Innehållsanalys innebär att man 
analyserar visuella bilder som i grunden är framtagna för att tolka skrivna texter eller tal (Rose, 
2016, 5.1, 113). Problem som kan undersökas kan till exempel vara i analyser av bilder, språkbruk, 
argument, innehållsutvecklingen i medier generellt (Göransson, 2019). Viktigt att tänka på här är 
att följa det utsatta reglerna gällande urval, kodning och kvantitativ analys av en stor mängs bilder 
(Rose, 2016, 5.1, 113) Fotodokumentationen har skett under v.9 2019 i Citygross butik i Sundsvall. 
5 Stycken bilder kommer att väljas ut stratifierat för att representera olika typer av visuella element 
i butiken. Dessa bilder kommer sedan att bli föremål för en mer djupgående analys. 

3.3 Enkätundersökning 
För att kunna undersöka hur konsumenten kan tänkas reagera på olika visuella element i butiken 
utformades och distribuerades en elektronisk enkät med bilder från forodukumentationen i Ci-
tygross butik under v9. 2019  samt frågor utformade för ge informanterna möjlighet att berätta hur 
dom upplever olika visuella intryck i livsmedelsbutiker. Enkätundersökningen genomfördes efter att 
fotodokumentationen var genomförd då material från denna dokumentation användes i enkäten. I 
undersökningen ställdes frågor som är kopplade till forskningsfråga nummer två. Tottalt svarade 22 
deltagare på frågorna sim ställdes i enkäten. Restulatet presenteras i analys & resultat.

3.4 Validitet & Reliabilitet 
”Validitet är detsamma som utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slut-
satser och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för 
de tolkningar som görs” (Bell, 2006,117,118). Bell (2006) menar att validitet står för att om till ex-
empel en fråga beskriver det man vill att den ska beskriva, det vill säga om informationen beskriver 
det som informanterna menar. Reliabilitet och valditet används istället för giltighet och tillförlitlig-



het. Tillförlitligt är det om uppgifterna som anges är riktiga. Tex att deltagarna i en enkätunder-
sökning har uppgett riktiga svar. Validitet ocgh Realibilitet är fundimentalt för det vetenskapliga 
arbetsättet oavsett vilka metoder vi använder oss av. (Ekström, Larsson, 2010, 15)

3.5 Urval
Valet av butik att genomföra fotodokumentationen i var relativt enkelt då vissa butiker som initialt 
hade kunnat blivit föremål för dokumentation har fotograferingsförbud. Därefter återstod ett fåtal 
större butiker i undersökningsområdet som inte har ett fotograferingsförbud. Av dessa valde jag 
Citygross butik i Sundsvall, butiken valdes med motiviering att det är en av de till ytan största buti-
kerna i Sunddsvall utan fotograferingsförbud i lokalen. Urvalet av informanter som fått möjlighet 
att svara på enkäten gjordes stratifierat med hänsyn till demografi, för att försöka fånga upp en stor 
del av den potentiella konsumentbasen som möjlig

4 Analys och Resultat.

4.1 Visual research
Från den tidigare genomförda fotodokumentationen valdes fem bilder från butiken ut för att re-
presentera olika typer av visuell kommunikation som konsumenten möts av i butiken. Nordfält och 
Ahlbom 2018 beskriver i boken Marknadsföring i butik hur visuell kommunikation i form av skyl-
tar kan styra uppmärksamheten hos konsumenten. En studie av Edward Russo 1977 fokuserade på 
att ge ut information via en skylt, en hylletikett eller inte alls. Det intressanta med resultatet var då 
han skyltade upp enhetspriser (pris per liter/kilo) på hyllkanten valde kunderna en billigare storlek 
av samma märke. Då skyltarna istället informerade om enhetspriser för olika storlekar och märken 
valde kunderna samma storlek men bytte varumärke. Skyltarna hade förenklat för konsumenten att 
jämföra mellan olika varumärken, vilket räckte för att övertala kunden att byta varumärke. Nord-
fält, Ahlbom, 2018) Hur visuell kommunikation i form av till exempel en skylt kan påverka konsu-
mentens bettende är i den här studien intressant för att komma närmare ett svar på forskningsfråga 
B. Hur kan svenska konsumenter beteende i livsmedelsbutiker påverkas av grafiska element? Samt 
hur dessa skyltar är utfromade för att nå ett svar på forskningsfråga A (Hur möts konsumenten i 
butik av visuell kommunikation?).
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4.2 Skylt 1 Entré
Analys: Denna samling skyltar gick att finna vid ingången till i Citygross livsmedelsbutik i Sunds-
vall. I enkätundersökningen ställdes frågan ”vad är det första som fångar din uppmärksamhet?” I 
anslutning till bilden. 55,6% av informanterna svarade här att namnet ”Citygross” var det första 
som fångade deras uppmärksamhet. Dominanta färger här är Gul som enligt (Ambrose & Harris, 
2011)  representerar Intelligens, innovation, optimism, försiktighet och blått som representerar 
sanning, stillhet, harmoni, trohet, ansvar och tradition (Ambrose & Harris, 2011, s.107). Det största 
inslaget i bilderna här bortsett från själva produkten som annonseras är priset. 
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4.3 Skylt 2 Mellanstorlek 
Denna skylt gick att finna på utsidan av en stor trälåda innehållande ett berg av produkten som 
skylten uppmärksammar. På skylten går namnet på produkten att finna samt varumärket bakom 
produkten. Det går även att se innehållets vikt (250g) samt ett Jfr.pris, där kilopriset 63:80/kg går 
att utläsa. Ca 45% av skylten är dedikerat till Priset. Färgvalet på den nedre sektionen är röd text 
som enligt Ambrose och Harris 2018 representerar vitalitet, kraft, passion, aggression samt en gul 
bakgrundsfärg som representerar intelligens, innovation, optimism, försiktighet (Ambrose & Harris, 
2011, s.107).
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4.4 Skylt 3 Samling 
Skylten visar här tre olika produkter inom samma sortiment, från en och samma varumärke (Santa 
Maria) vilket går att läsa precis ovanför priserna. Precis som i föregående exempel är en pris-sektio-
nen av skylten i röd text som enligt Ambrose och Harris 2018 representerar vitalitet, kraft, passion, 
aggression samt en gul bakgrundsfärg som representerar intelligens, innovation, optimism, försik-
tighet (Ambrose & Harris, 2011, s.107). Med tillägget att varumärket även står mer i rött ovanför 
priset, samt i svart under produktnamnet. På skylten går även ett Ordinarie Pris att finna för vad 
och en av produkterna.  
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4.5 Skylt 4 Liten 
Skylten var placerad i underkant på en frukt och grönt disk. Skylten var en av dom minsta sortens 
skyltar i butiken som innehöll mer än bara namn, pris och streckkod. Här går även en uppmaning 
att ”äta mer grönt” att finna, samt hur mycket du sparar. Även ett jämför-pris finns med, som jäm-
för styckpriset. Den färgade sektionen här är precis som föregående i röd text som enligt Ambrose 
och Harris 2018 representerar vitalitet, kraft, passion, aggression samt en gul bakgrundsfärg som 
representerar intelligens, innovation, optimism, försiktighet. (Ambrose & Harris, 2011, s.107)
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4.6 Skylt 5 Mängdrabatt
Denna skylt visar en mängrabatt. I detta fall är det 5 paket nudlar för 20kr som annonseras. I 
enkätudersökningen svarade 94,5% av informanterna att dom ofta köpte mer av en produkt om 
likande erbjudande som det på bilden fanns. Färgvalet på denna skylt följer den grafiska proifil en 
majoritet av dom visuella elementen i butiken var utrformade efter, röd text som enligt Ambrose 
och Harris 2018 representerar vitalitet, kraft, passion, aggression samt en gul bakgrundsfärg som 
representerar intelligens, innovation, optimism, försiktighet. (Ambrose & Harris, 2011, s.107)



17

4.7 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes under v9 2018 med 22 informanter. Urvalet av vilka som 
skulle få svara på enkäten var stratifierat med demografin i åtanke. Avsikten med enkätundersök-
ningen var att besvara forskingsfråga (B) Hur kan svenska konsumenter beteende i livsmedelsbuti-
ker påverkas av grafiska element? Enkäten går att finna som bilaga. Här ställdes frågor som skapar 
förståelse för hur olika konsumenter reagerar olika på visuell kommunikation i butiken. Även frågor 
kring konsumenternas beteende i butiken samt planering innan ställdes för att på få sätt få en bild 
över hur många som planerar, tex skapar en handlingslista innan ett besök till livsmedelsbutiken. I 
enkäten fanns material med från fotodokumentationen. Frågor som ställdes in anslutning till dessa 
bilder var bland annat ”vad är det första som fångar din uppmärksamhet i bilden”. 

4.8 Resultat enkätundersökning

4.8.1 Demografi.
I enkätundersökningen deltog 22 informanter. Åldern på deltagarna presteras i form av ett dia-
gram. 
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4.8.2 Fråga 2
På frågan om informanten använde sig av en handlingslista när den handlar såg svaren ut på 
följande sätt.  

4.8.3 Fråga 3 
På frågan huruvida informanten brukade lägga märke till erbjudanden som presenters på till exem-
pel skyltar i butiken såg svaret ut på följande sätt.  
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4.8.4 Fråga 4 
Frågan som ställdes var om konsumenten själv ansåg sig ofta nappa på erbjudanden i butiken. 
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4.8.5 Fråga 5
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4.8.6 Fråga 6
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4.8.7 Fråga 7

’
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4.8.9 Fråga 8
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4.8.9 Fråga 9
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4.8.10 Fråga 10
Här ställdes frågan om informanten ofta handlade mer av en produkt om det fanns en mängdra-
batt. Exemplet som visades i enkäten (som går att finna i sin helhet i bilagan) var en bild på ett 
erbjudande där 5 paket nudlar såldes för 20kr.  

4.8.11 Fråga 11
Här ställdes frågan om informanten ofta reflekterade över Jmf  Pris på en kampanjvara.  
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5 Analys
Syftet med denna undersökning var att skaffa förståelse för hur visuell kommunikation i livsmed-
elsbutiker påverkar konsumentens val i butiken ur ett hållbarhetsperspektiv. För att undersöka 
foskningsfråga A (Hur möts konsumenten i butik av visuell kommunikation?) Gjordes en ofattande 
fotodokumentation som går att finna som bilaga, där dokumenterades alla olika typer av skyltar 
konsumenten möts av i Citygross Butik i Sundsvall. Majoriteten av dessa visuella element var 
producerade av butiken själv och endast en liten del av dessa skyltar visade dig komma ifrån de 
olika varumärkena. Här låg stort fokus på färg vilket inte är förvånande då (Nordfält och Ahlbom) 
beskiver färgen i butiksmiljön på fölajnde sätt. Ett av de aspekter som präglar shoppingmijön mest 
är färgen, Dels för att synen är det sinne som fångar upp mest information från omvärlden, dels för 
att färg är en av det  perceptuella tidigaste och informationsrikaste visuella dimentionerna. (Nord-
fält, Ahlbom, 2018, s191)

Dokumentationen och analys av olika typer av visuella element i butiken ger förståelse för hur 
konsumenten styrs genom viusella element som fångar konsuments uppmärksamhet. För att sedan 
undersöka hur detta påverade konsumenterna genfördes enkätundersökningen där informan-
terna fick möjlighet att lämna personliga svar som ger en bild av enkätdeltagarens konsumtions-
mönster och mottaglighet för viusella element så som till exempel skyltar i butiksmiljön. Enkätens 
utforming (som går att finna som bilaga) samt val av frågor är valda strategiskt för att ge svar på 
foskningsfrpåga B (Hur kan svenska konsumenter beteende i livsmedelsbutiker påverkas av grafiska 
element?). Resultatet går att finna under (4.7-4.8.11). Resultatet som här överraskade mest var den 
låga andel (ca 40%) av konsumenterna som uppgav att dom som regel strukturerat planerade sin 
konsumtion innan besök till äffären, till exempel i from av en handlinglista. 

Ett annat resultat var ovämntat var att endast ca 54% av enkädeltagarna uppgav att dom ofta 
nappar på erbjudanden i butiken. Samtidigt svarade ca 90% av deltagarna att dom köper mer av 
en vara om en mängrabatt finns, tex 5 för 20kr eller liknande. Det finns en risk att svaret eventuellt 
kan påverkat av att det finns en viss stigmatisering i samhället kring att man ”luras” till oplanerad 
konsumtion genom lockpriser eller rabatter, och att enkätdeltagaren kanske inte vill erkänna detta 
och därför svarar nej. 
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6 Slutsats
När jag tittat tillbaka på undersökningen, och framföallt resultat av enkätundersökningen så ser 
jag en del restulat som hade varit intressanta att gärva djupa kring. Ett resultat som var överaskade 
för mig var att endast ca 40% av enkätdeltagarna uppgav att dom använde sig av en handlingslista 
när dom hanlade i livsmedelsbutiker. Intressant här hade varit att gräva djupare för att se om detta 
eventuellt var ett resultat som grundade sig i till exemepl att enkädeltagaren handlar oftare och i 
mindre volymer, eventuellt att personen bor ensam och har bra koll hela tiden på vad som finns i 
kylskåpet eller kanske till och med kommer ihåg vad den handlade senast den var på affären. Men 
en slutsats från undersökningen är att vi måste bli bättre på att planera vår konsumtion.  

Om jag hade gjort samma arbete igen hade jag valt till en metod, till exempl en mer djupgående 
intevju. För att verkligen få en helhetsbild av en informants konsumtionsmönster samt en klarare 
bild av vad som skulle kunna få just denna informant att gå infrån sitt vanliga mönster, tex vilken 
typ av erbjudande och om konsumenten upplever att vissa visuella element i butiken påverkar dom 
starkare än andra. Jag hade även valt att titta på riktade erbjudanden också, tex speciella erbjudan-
den som skickas hem till konsumenter som har kort kopplade till en speciell livsmedelsbutik. 

Jag hade även valt att titta mer på nya typer av sätt att handla livsmedel på, tex hemkörning av 
matkassar och liknande då dett känns som en positiv utveckling för livsmedelsindustrin med en 
potentiell mindre negativ påverkan på miljön i åtanke.  
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