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Sammanfattning  

Att exponera produkter är viktigt inom butiksbranschen och utvecklingen går hela tiden 

framåt. Butiker har oftast en speciell produkt som de vill sälja mer av på grund av olika 

orsaker. Hur de ska exponera så att just den produkten säljs flest av finns det olika teorier om. 

Det som denna rapport handlar om är en teori som går ut på att butiker använder sig av en 

”lockfågel”. Det som genomfördes för att se om denna teori fortfarande var aktuell var att tre 

stycken intervjuer ägde rum med två butikschefer samt en VD för olika livsmedelsbutiker. 

Dessa intervjuer skulle klargöra om butikerna arbetade med lockfåglar och därefter gjordes 

undersökningar med konsumenter som fick se bilder på produkter dels innan en lockfågel 

introducerades och sedan när lockfågeln introducerats för att se om lockfågeln kan fungera ute 

i butikerna. Konsumenterna fick sedan välja en produkt i varje bild, detta för att se om 

lockfågeln påverkar konsumenternas val. Det visade sig att konsumenterna väljer den produkt 

som lockfågeln är positionerad att försöka öka marknadsandelarna för i de fall då 

konsumenten inte fick se vad för varumärke de olika alternativen hade. Detta betyder att 

lockfåglar har en potens att fungera men att i detta samhälle med alla varumärken och åsikter 

som konsumenterna har om dessa är det mindre troligt att lockfåglar fungerar. När det 

kommer till varumärken har konsumenter i stort sett alltid en favorit, vilket vår undersökning 

också har visat. De föredrar helt enkelt ett varumärke och köper oftast samma varje gång av 

olika anledningar. 

Abstract 

Exposing products is important in the retail industry and the development is constantly 

moving forward. Shops usually have a special product, they want to sell more because of 

various reasons. How to expose that particular product sold most of there are various theories. 

What this report is about is a theory that seeks to stores use a "decoy". It carried out to see if 

this theory was still current was that three interviews took place with two store managers and 

a CEO for various grocery stores. These interviews could clarify if the stores were working 

with decoys and then made inquiries with consumers who saw photos of products before a 

decoy was introduced and then when the decoy introduced to see if the decoy works in the 

stores. Consumers were then asked to choose a product in each image, so in order to see if the 

decoy affects consumer choices. It was found that consumers choose the product that the 

decoy is positioned to try to increase market share for in cases where consumers do not see 

what brand the options were. This means that the decoy has a power to act but in this society 

with all brands and opinions that consumers have of them is less likely that the decoy works. 
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When it comes to brands, consumers have virtually always a favorite, as our study also has 

shown. They prefer simply a brand name and mostly the same every time, for various reasons. 



Veronica Jakobsson 880727 & Cecilia Persson 900315 Motala 2011-05-12 

iv 
 

Innehåll 
1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund och problemställning .............................................................................................. 2 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................ 3 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

2 Teoretisk referensram ..................................................................................................................... 4 

2.1 Lockfåglar ................................................................................................................................ 4 

2.2 Fördelar och nackdelar ............................................................................................................ 6 

2.3 Positionering ............................................................................................................................ 6 

2.4 Produktvärde samt kvalitet kontra pris ................................................................................... 7 

2.4.1 Tradeoff contrast ............................................................................................................. 7 

2.4.2 Extremeness aversion ...................................................................................................... 7 

2.5 Jämförbara varor ..................................................................................................................... 8 

2.6 Positionsmöjligheter ................................................................................................................ 9 

2.7 Varumärken ........................................................................................................................... 10 

2.8 Sammanfattning .................................................................................................................... 10 

3 Metod ............................................................................................................................................ 12 

3.1 Litteraturstudie ...................................................................................................................... 12 

3.2 Intervjuer och undersökningar .............................................................................................. 12 

3.3 Val av organisation och respondenter .................................................................................. 14 

3.4 Resultatets trovärdighet ........................................................................................................ 15 

4 Undersökningen ............................................................................................................................ 16 

4.1 Vilka butiker arbetar med lockfåglar? ................................................................................... 16 

4.2 Utesluta det billigaste alternativet ........................................................................................ 16 

4.3 Välja det billigaste alternativet.............................................................................................. 17 

4.4 Välja ett nytt varumärke ........................................................................................................ 17 

4.5 Välja det dyraste alternativet ................................................................................................ 17 



Veronica Jakobsson 880727 & Cecilia Persson 900315 Motala 2011-05-12 

v 
 

4.6 Ordinarie hyllplatser .............................................................................................................. 18 

4.7 Kvalitet kontra pris och varumärke ....................................................................................... 18 

4.8 Butikschefernas val ................................................................................................................ 19 

4.8.1 Ketchup 1.1–1.3 ............................................................................................................. 19 

4.8.2 Handdiskmedel 2.1–2.3 ................................................................................................. 19 

4.8.3 Ketchup 3.1–3.3 ............................................................................................................. 20 

4.8.4 Två sorters konsumenter ............................................................................................... 20 

4.9 Fältundersökning ................................................................................................................... 20 

4.9.1 Ketchup 1.1–1.3. ............................................................................................................ 21 

4.9.2 Handdiskmedel 2.1–2.3. ................................................................................................ 22 

4.9.3 Ketchup 3.1–3.3. ............................................................................................................ 24 

4.9.4 Kvalitet kontra pris och varumärke ............................................................................... 25 

5 Analys ............................................................................................................................................ 26 

5.1 Butikernas arbetssätt ............................................................................................................ 26 

5.2 Pris kontra kvalitet och varumärke ....................................................................................... 28 

5.3 Fältundersökning ................................................................................................................... 29 

6 Slutsats .......................................................................................................................................... 32 

7 Rekommendationer och reflektioner ............................................................................................ 35 

Källförteckning…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilagor och Appendix…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bilaga 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilaga 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Veronica Jakobsson 880727 & Cecilia Persson 900315                                                    Motala 2011-05-12 

1 
 

1 Inledning 

Hur butiker exponerar sina produkter har utvecklats konstant sen den allra första butiken 

öppnade portarna. Teorier och antaganden har kommit och gått när det gäller hur en butik ska 

exponera för att få så bra försäljning som möjligt. Förr var konsumenter mer inriktade på att 

det kom nya spännande produkter medan nu för tiden, då de flesta produkter är inne i sin 

mognads fas, har det blivit allt viktigare med en bra kvalitet. Hur ska då konsumenter veta att 

en vara har bra kvalitet? Enligt Simonson och Tversky (1992) går de flesta konsumenter efter 

priset, om priset är lite högre förknippas oftast detta med bra kvalitet. 

En metod som började växa fram under 70-talet av Huber och Puto (1983) handlade om så 

kallade lockfåglar. Detta är ett hjälpmedel som butiker kan använda sig av för att påverka 

kunden till att välja den produkt som butiken önskar att kunden ska välja. Genom att denna 

lockfågel introduceras som ett tredje alternativ i varugruppen och dessutom till ett billigt pris 

blir då denna produkt den billigaste. Den produkt som tidigare var billigast blir nu numera 

näst dyrast, ett så kallat ”mellanalternativ”. Därmed uppfattas nu kvaliteten på denna produkt 

som bättre eftersom denna produkt för närvarande inte är billigast. Genom att butiken ser till 

att den produkt de vill sälja hamnar i ”mellanalternativet” verkar utsikterna goda för att 

butiker ska öka sin försäljning på denna produkt. 

I många butiker lägger butikschefen mycket energi på exponeringen i butiken i förhoppning 

att konsumenterna ska uppmärksamma vissa produkter som får mer fokus än de andra 

produkterna i butiken enligt Nordfält (2008), som på grund av till exempel högt lagersaldo, 

vill sälja mer av. En lockfågel kräver ingen specialexponering utan endast att den finns 

tillgänglig vid hyllan inom samma varugrupp där den hör hemma. En lockfågel (produkt) kan 

alltså, utan att kunden uppfattar att denna exponeras med någon baktanke, stå på sin ”vanliga” 

hyllplats och på så sätt bidra till att konsumenten blir kvalitetspåverkad när de jämför priserna 

på de liknande produkterna ur varugruppen. Enligt Hernant och Boström (2010) och även 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2009) kommer exponering inte hjälpa butiken till 

merförsäljning av en produkt, konsumenterna har redan skaffat sig attityder angående olika 

varumärken och väljer i första hand sitt favoritmärke varje gång då de ska handla.   
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1.1 Bakgrund och problemställning 

Att kunna styra kunden till att köpa just den produkt som butikschefen allra helst vill sälja är 

klart önskvärt för alla butiker. Butiksexponering är ett försök att få konsumenternas 

uppmärksamhet och öka försäljningen på dessa produkter.  

Huber och Puto (1983) samt Huber, Payne och Puto (1982) utförde ett experiment som 

förklarar hur butiker kan arbeta med att få konsumenter till att köpa den produkt som butiken 

önskar sälja. Denna forskning tar upp användning av så kallade lockfåglar, en ny produkt som 

introduceras i varugruppen där det innan endast fanns två olika varumärken men som nu har 

fått ett tredje utbud. Här talas det om att butiken kan med hjälp av en lockfågel rikta 

konsumentens uppmärksamhet mot den produkt som prismässigt nu befinner sig i mitten, den 

produkten är inte billigast men inte heller dyrast. Detta visar Simonson och Tverskys (1992) 

studie angående varför konsumenter gärna väljer det mellersta alternativet. De framlägger 

bevis för att konsumenter tenderar att välja bort det alternativ som de antar har lägst kvalitet, 

detta förutsett att det finns mer än två alternativ. Konsumenter förknippar oftast kvalitet med 

pris. Att konsumenter väljer bort den produkt som de antar har lägst kvalitet kallas loss 

aversion påstår Simonson och Tversky (1992). Konsumenter tenderar att lägga några extra 

kronor på en produkt för att minska känslan av att en kvalitetsförlust har gjorts.  

Dessa studier talar alltså om att ser butiken till att den produkt de önskar sälja fler enheter av, 

hamnar i ”mellanalternativet” verkar utsikterna goda för att butiker ska öka sin försäljning på 

denna produkt. Anledningen till att konsumenter hellre väljer det mellersta alternativet är 

enligt Simonson (1989) att konsumenter förenklar valet genom att välja mittenalternativet, 

detta för att kompromissa två extremfall. Det finns forskare som anser att konsumenter har 

skaffat sig ett favoritmärke som alltid köps frekvent. Hernant och Boström (2010)  likaså 

Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2009) anser att konsumenterna alltid kommer att 

prioritera att köpa detta varumärke som upplevs att det ger dem något värde. Detta blir då ett 

varumärke som konsumenterna får starka positiva kopplingar till. Problemet som blir 

intressant att undersöka är om lockfåglar, som tidigare forskning bevisat fungerar, skulle 

kunna fungera i dagens livsmedelsbutiker där varumärken ständigt visas. Det anses att 

konsumenterna alltid väljer en viss sorts varumärke och att exponering av andra alternativ är 

något som konsumenterna selekterar bort.  
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1.2 Problemformulering 

Hur kan lockfåglar hjälpa livsmedelsbutiker med att öka en specifik produkts försäljning trots 

varumärkets inflytande? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på om lockfåglar i en livsmedelsbutik kan påverka 

kunder till att de ska välja en specifik önskvärd produkt ur en varugrupp. Väljer kunden denna 

produkt eller inte? Genom att granska konsumenters val i olika givna sammanhang av 

produkter kommer vår undersökning ge oss svar på frågan om konsumenterna påverkas av 

lockfåglar och om detta fungerar i praktiken jämfört med de teoretiska slutsatserna. Denna 

hypotes blev testad av Huber och Puto (1983) samt Huber, Payne och Puto (1982) då 

varumärket inte blev presenterat för konsumenterna och visade då ett positivt utfall av vad 

dessa forskare hoppades på. Det som blir intressant att undersöka i den här rapporten är vad 

utfallet blir om konsumenterna får se vilka varumärken de olika alternativen har. Kommer en 

lockfågel fortfarande göra så att en önskvärd produkt ökar sin försäljning eller kommer själva 

varumärket stjäla konsumenternas fokus? Kommer livsmedelsbutiker som ständigt exponerar 

varumärken kunna ta till sig verktyget lockfåglar för att lyckas öka en specifik produkts 

försäljning eller inte?  
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi för den teori som är av betydelse för vår uppsats. Detta kapitel ger 

läsarna en större förståelse hur lockfåglar, samt konsumenternas uppfattning av kvalitet 

kontra pris, påverkar i produktvalet. Teorin kommer sedan att analyseras och jämföras med 

resultatet av det empiriska materialet som framgick under vår undersökning. De olika 

teoriavsnitt som kommer att användas är bland annat lockfåglar där det kommer förklaras 

mer ingående vad en lockfågel är och beskriva hur den undersökning som rapporten bygger 

på är uppbyggd. Därefter kommer underrubriker angående lockfåglar och det handlar om 

fördelar och nackdelar samt positionering. Dessa två behövs för att förklara ingående hur 

positionering av lockfåglar går till på bästa sätt samt vilka nackdelar eller fördelar det finns 

med lockfåglar. Efter en genomgående introduktion av lockfåglar kommer det teori om 

produktvärde och hur detta kan spela roll för konsumenter. Detta är viktigt för att kunna 

förklara hur en produkt kan ha ett värde för konsumenter. Efter detta diskuteras kvalitet och 

pris eftersom detta också spelar en stor roll när det kommer till lockfåglar och hur 

konsumenter väljer. Denna del följer upp tillsammans med jämförbara varor då 

konsumenterna i stor grad kan bli påverkade av de olika alternativen som exponeras bredvid 

huvudprodukten. Det näst sista området är en sammanfattning hur produkter kan positioneras 

beroende på vilken prisklass samt produkt som butikerna vill sälja flest av. I slutet framläggs 

det vad varumärkets betydelse kan ha för inflytande på konsumenten.  

 

2.1 Lockfåglar 

Ett varumärke är själva namnet eller något som kännetecknar en produkt, så som en logotyp 

eller en symbol. Ett varumärke är den attityd, de värderingar och de uppfattningar som är 

förknippade med namnet. Dessa uppfattningar kan antingen vara positiva eller negativa, ett 

företag strävar efter att få konsumenter positiva till just sitt eget varumärke. De uppfattningar, 

värderingar och attityder konsumenten har till ett varumärke påverkas av erfarenhet av 

produkten. Dessutom är det personens åsikter som styr uppfattningarna angående ett 

varumärke anser Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2009). Hur reagerar konsumenterna när 

butiken lägger till ett nytt varumärke som antingen är dyrare eller billigare än de tidigare 

alternativen i en varugrupp, där det innan endast fanns två olika varumärken att välja mellan? 

Hur fördelas försäljningsandelarna på de olika varumärkena beroende på hur lockfågel 

positioneras? Detta var något som Huber, Payne och Puto (1982) samt Huber och Puto (1983) 
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blev intresserade att ta reda på. Det nya alternativet som introduceras i en varugrupp kallas för 

en ”lockfågel”, detta eftersom den ska locka kunderna till att välja det alternativ som butiken 

önskar att konsumenterna helst ska köpa. Huber och Puto (1983) undersökte lockfågelns 

påverkan på konsumenten i olika experiment. En av dessa undersökningar presenteras nedan i 

olika tabeller, här får personerna välja mellan två olika ölsorter men de vet inte vad det är för 

varumärke. Personerna får informationen att det ena alternativet är billigare och har lägre 

kvalitet medan det andra alternativet är dyrare och har lite bättre kvalitet. Personerna valde 

som följer: 

Tabell 1: Hur konsumenterna väljer mellan två alternativ. Nordfält J. (2008) 

I det andra steget introducerades lockfågeln. Denna produkt är både ett lågprisalternativ och 

en lågkvalitetsprodukt. 

Tabell 2: Hur konsumenterna påverkas av lockfågel som exponeras som lågkvalitetsprodukt. 

Lockfågeln är markerad med svart rektangel. Nordfält J. (2008) 

 

Vi kan här se att kundens fokus har förflyttas till dessa två lite billigare alternativ. Det 

varumärket som var två kronor dyrare hade lite bättre kvalitet och har nu vunnit 14 % mer (se 

tabell 1) försäljningsandelar genom att den produkten nu har blivit ett mellanalternativ.  

 

 

Pris 

A 

18: - 

B 

26: - 

 

Kvalitetsomdöme 

 

50 

 

70 

 

Andel som väljer detta 

alternativ 

 

33 % 

 

67 % 

 

Pris 

C 

16: - 

A 

18: - 

B 

26: - 

 

Kvalitetsomdöme 

 

40 

 

50 

 

70 

 

Andels om väljer 

detta alternativ 

 

0 % 

 

47 % 

 

53 % 
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Om ett högprisalternativ istället introduceras som lockfågel blev resultatet annorlunda: 

 

Pris 

A 

18: - 

B 

26: - 

D 

30: - 

 

Kvalitetsomdöme 

 

50 

 

70 

 

75 

 

Andels om väljer 

detta alternativ 

 

14 % 

 

67 % 

 

19 % 

Tabell 3: Hur konsumenterna påverkas av lockfågel som exponeras som högkvalitetsprodukt. 

Nordfält J. (2008) 

 

Nu har fokus istället förflyttats mot högprisalternativet och lockfågeln lockar några köpare. 

Dock har mittenalternativet fortfarande lika många försäljningsandelar som de hade när det 

endast fanns två varianter för kunden att välja mellan (se tabell 1), kvalitetsskillnaden mellan 

70 och 75 är inte så stort. Det går att utläsa att lågprisalternativet med 14 % har tappat 19 % 

från deras första 33 % försäljningsandelar (se tabell 1).  

 

2.2 Fördelar och nackdelar 

En negativ effekt av att introducera ett nytt alternativ är att det kan dra uppmärksamhet från 

de två tidigare alternativen menar Huber och Puto (1983). Detta kan ske om det nya 

alternativet har allt för olika egenskaper som skiljer sig från de tidigare. Den positiva effekt 

som vill uppnås är attraktion, även kallad attraktionseffekten, till de tidigare alternativen. Med 

detta menas att lockfågeln riktar konsumenternas uppmärksamhet till det varumärke som har 

liknande attribut som lockfågeln. 

 

2.3 Positionering 

Lockfågeln måste ligga närmare den produkt man helst vill sälja när det gäller pris och 

kvalitet, annars ökar inte den önskvärda produkten sina försäljningsandelar. Detta går att 

utläsa i Huber och Putos (1983) experiment som presenteras i tabell 2 se ovan. Om en butik 

önskar sälja mer av den produkt som kostade 18 kronor bör lockfågel positioneras som 

framgår ur tabell 2. I beräkningen ingår att det finns kunder som skulle ha valt den valda 

produkten även om lockfågeln inte varit där. Detta är viktigt att ha med i åtanke eftersom 
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kunder redan innan kan ha ett omdöme hur olika varumärken är. På så sätt har kunden redan 

en uppfattning om vilket varumärke som är bäst. 

Huber, Payne och Puto (1982) diskuterade en teori där de lade till ett alternativ som är 

osymmetriskt, alltså ett som domineras av de tidigare alternativen när det kommer till pris 

eller kvalitet som exempel. Det har då visat sig att det alternativet som dominerat denna 

lockfågel har ökat i försäljning. Anledningen till att lägga till ett mindre dominant alternativ är 

att dra uppmärksamheten till det alternativet som ligger den närmast. Lockfågeln ska vara 

placerad så att den domineras till den produkt butiken vill sälja. 

 

2.4 Produktvärde samt kvalitet kontra pris 

Simonson och Tversky (1992) har sina förklaringar till varför majoriteten av 

konsumententerna väljer det dyraste vid två alternativ och mittenalternativet när lockfågeln 

har introducerats. De presenterar två hypoteser; tradeoff contrast och extremeness aversion. 

Den första baserar på att produkter har olika värde för kunden medan den andra handlar om 

produktens kvalitet och pris. 

 

2.4.1 Tradeoff contrast 

Simonson och Tversky (1992) säger att intrycket av uppfattningen inte bara gäller ett enda 

attribut, så som till exempel storlek på produkten utan att det också påverkas av 

sammanhanget av attributen. Tänk dig att en konsument ska köpa en dator. Alternativ x kostar 

$1200 och har ett minne på 960K och alternativ y kostar $1000 och har ett minne på 640K. 

Valet mellan dessa beror på om konsumenten är villig att betala $200 mer för att få 320K mer 

i minne än det andra alternativet. Denna hypotes förespråkar att konsumenten kommer nog att 

välja alternativ x därför att den produkten uppfattas ha ett större värde än vad alternativ y 

erbjuder, eftersom märke x är dyrare uppfattas den som bättre och att den har fler utmärkande 

egenskaper. 

 

2.4.2 Extremeness aversion 

Vid valet mellan tre olika varumärken i en produktgrupp tar det mellersta alternativet (inte det 

billigaste alternativet och inte det dyraste) marknadsandelar från det billigaste märket. Detta 

enligt Simsonson och Tversky (1992) beror på något som kallas loss aversion. Detta betyder 

att ”en förlust väger tyngre än en lika stor vinst”. Konsumenter vill inte ta risker angående 
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kvalitet och betalar hellre några kronor extra för ett annat märke därför att undvika det 

billigaste alternativet som uppfattas ha lägst kvalitet. Det är kvaliteten och prestandan som 

utgör målet till val av köp, det upplevs att den variant som har låg kvalitet och lågt pris är 

mindre populär när det handlar om tre olika alternativ men inte när det gäller vid två olika 

varianter. Detta menar Simonson (1989) att konsumenter, förenklar ofta valet genom att välja 

mittenalternativet för att kompromissa två extremfall, konsumenten väljer inte det billigaste 

men heller inte det dyraste varumärket. 

 

2.5 Jämförbara varor 

En hyllexponering där det är en blandning mellan olika varumärken signalerar att dessa 

märken är jämförbara i någon mening, detta enligt Nordfält (2008). Simonson, Nowlis och 

Lemon (1993) samt Simonson och Tversky (1992) säger att kunder har en tendens att 

utvärdera och jämföra produkter en och en om de får möjlighet till detta genom att 

produkterna står i par. Anledningen till att kunder tenderar att vilja utvärdera produkter på 

detta sätt är för att kunna göra ett övergripande val. För att bryta den här tendensen är det ett 

bra knep att gå efter den klassiska teorin som Simonson, Nowlis och Lemon (1993) beskriver 

i sin artikel. Denna teori säger att varje alternativ associeras med ett värde för kunden och 

kunden tenderar att välja det alternativ med högst värde.  

Simonson och Tversky (1992) har testat olika sätt att presentera produkterna på. Denna teori 

har påvisat att konsumenters val oftast influerade av sammanhanget, av den uppsättning 

alternativ som finns tillhanda. Det antas allmänt att varje alternativ har ett subjektivt värde 

och att konsumenten föredrar att välja det alternativ som ger dem mest värde.  Dessa 

antaganden kallas value maximization. Om en konsument föredrar märket B inför A i ett 

sammanhang om det endast går att välja mellan A och B (se tabell 1) kan inte A föredras inför 

B i ett annat sammanhang när ett tredje alternativ C är tillagt (se tabell 2). Ny forskning av 

Payne, Bettman och Johnson (1992) har visat att konsumenters inställningar är influerade av 

sammanhanget val, tvärtemot value maximization. För exempel ökar ett nuvarande märke i 

försäljningsandelar i butiken snarare än att minska när ett nytt alternativ introduceras. 

Tabellerna 1 och 2 visar detta eftersom alternativet A har ökat i tabell 2 men det föredras 

fortfarande inte, då alternativ B har fler marknadsandelar i det nya sammanhanget. 
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2.6 Positionsmöjligheter 

Beroende på vilken produkt butiken önskar att öka sina försäljningsandelar på är det viktigt 

att butiken positionerar lockfågeln rätt. Om butiken vill att: 

1. Konsumenterna ska välja bort det billigaste varumärket bör butiken enligt Simonson 

och Tversky (1992), se till att det finns fler än två alternativ att välja mellan. Om det är 

tre alternativ till skillnad från två att välja mellan tenderar det billigaste alternativet att 

inte införskaffa särskilt stora marknadsandelar. Detta eftersom konsumenterna väljer 

bort det alternativ som de anser ha lägst kvalitet och de hellre betalar några kronor mer 

för att säkerhetsställa att de köpt rätt produkt. Även vid två alternativ tenderar 

konsumenten att välja den produkt som är dyrare men båda alternativen framstår inte 

som mer extremare än det andra eftersom det inte finns något mellanalternativ. 

2. Konsumenterna ska välja det nya varumärket som introduceras i varugruppen ska 

butiken då se till att det nya alternativet positioneras mellan de ursprungliga 

alternativen. Genom att bli ett så kallat ”mellanalternativ” kommer detta enligt 

Simonson & Tversky (1992), ta marknadsandelar från det billigaste varumärket 

eftersom det nu är den produkt som uppfattas ha lägst kvalitet och att konsumenterna 

betalar som sagt några kronor extra och hamnar då på det mellersta alternativet. 

Konsumenten förenklar valet genom att de kompromissar två extremfall.  

3. Konsumenterna ska välja det dyraste varumärket ska butiken se till att så som även 

Simonson, Nowlis och Lemon (1993) kom fram att desto svårare konsumenter har att 

jämföra attribut och märken med varandra desto osäkrare blir de och väljer därför det 

dyrare alternativet för att minimera en risk avseende kvalitet. Denna modell kallas för 

”varumärkeskvalitet mot produktegenskapskontrast” Vid exponering av två olika 

varumärken men av samma kvalitet går det tydligt att se hur mycket konsumenten får 

betala för själva varumärket. Vid exponering av två produkter av samma sorts märke 

men med olika produktegenskaper ser konsumenten hur mycket extra de får betala om 

de vill ha dessa produktattribut. Men vid exponering av två olika varumärken samt 

med olika produktegenskaper är valet mycket besvärligare. Nu framgår det inte om 

prisskillnaden beror på varumärket eller på produktegenskaperna och därför väljer 

konsumenten i hög grad det alternativet med fler produktegenskaper på grund av deras 

kvalitetsosäkerhet. 
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4. Konsumenterna ska välja det billigaste varumärket finns det två vägar att välja mellan. 

Antingen introducerar butiken ett nytt varumärke som tar på sig den nya rollen som 

lågkvalitetsprodukt menar Huber, Payne & Puto (1982). Detta gör att det tidigare 

lågprisalternativet som butiken egentligen vill sälja mer av ”hoppar” upp ett steg på 

stegen och hamnar på mellersta trappsteget där utsikterna ser goda ut att öka denna 

produkts försäljningsandelar av. (Se tabell 2 där en lockfågel introducerades och gör 

så att det billigaste alternativet flyttades ett steg och ökar nu sina försäljningsandelar). 

Eller vilket som Simonson, Nowlis & Lemon (1993) och Simonson & Tversky (1992) 

argumenterar för, att butiken inte exponerar sin billigaste produkt med de andra 

varumärkena tillsammans. Detta eftersom konsumenten utvärderar alternativen med 

varandra och då väljs det billigaste varumärket. 

 

2.7 Varumärken 

Enligt Hernant och Boström (2010) sträcker sig upplevelsen av en produkt längre än till de 

funktioner som den har. En produkt har ett så kallat ”metavärde” som är sådant som 

uppskattas av konsumenten men som inte är produktens ursprungliga funktionella innehåll. 

Ett metavärde handlar om känslomässiga mervärden och oftast är det varumärket som står för 

detta värde. Hernant och Boström (2010) berättar vidare om vad ett varumärke är och att 

metavärden handlar mycket om varumärken. Dessa två skriver att ett varumärke är en symbol 

eller ett namn som finns i konsumentens medvetande. Detta kan antingen förstärka eller 

försvaga en produkts status beroende på vad konsumenten associerar med detta varumärke. 

Att varumärken finns är viktigt både för konsumenter men också för företag då ett starkt och 

känt varumärke kan ge en konkurrensfördel både när det gäller att konsumenten ska välja 

produkten före ett annat varumärke, men också för butikerna då dessa kan ta ut ett högre pris 

för dessa produkter. Det räcker inte för ett varumärke att vara känt för att anses som ett starkt 

varumärke. Ett starkt varumärke är ett som konsumenter har starka, positiva attityder till. Ett 

känt varumärke är enbart något som konsumenter känner till och har skapat associationer till, 

positiva eller negativa. 

 

2.8 Sammanfattning 

Med denna teori som presenterats här är anledningen att försöka göra dels en upprepning av 

Huber och Putos (1983) öl experiment utan att visa varumärket för personer samt göra vårt 
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eget experiment med att visa personerna varumärket. Detta för att se om lockfåglar fungerar i 

livsmedelsbutiker med varumärkenas ständiga uppvisande. 

En lockfågel kan introduceras då det är två produkter, detta för att det måste vara minst tre 

produkter när lockfågeln har introducerats. Lockfågeln kan introduceras som en 

lågkvalitetsprodukt eller en högkvalitetsprodukt och ska placeras närmast den produkt 

butiken önskar sälja. Effekten av lockfågeln bidrar till att konsumenten förhoppningsvis väljer 

den önskade produkten eftersom steget mellan dessa två produkter blir mindre markant. 

Lockfågeln får inte bli dominerande i varuutbudet inom varugruppen, det vill säga att 

lockfågeln inte får variera för mycket i egenskaper och pris. Konsumenterna väljer hellre 

mittenalternativet av tre för att kompromissa två extremfall och att de hellre tenderar att 

lägga några kronor extra på en produkt för att få upplevd bättre kvalitet. Det sistnämnda 

gäller även när det enbart finns två alternativ att välja mellan då majoriteten väljer det 

dyrare alternativet för att minimera en kvalitetsförlust. Konsumenter kan även gå efter 

varumärke för att göra beslutet enklare men konsumenter kan även göra undantag, ett 

undantag är sammanhangsteorin som säger att en konsument som föredrar ett varumärke kan 

inte föredra ett annat varumärke i ett annat sammanhang.  

Beroende på om butikerna vill sälja en specifik produkt som antingen är ett dyrt, billigt eller 

nytt varumärke och beroende hur många produkter i varugruppen som existerar är inte 

lockfåglar den enda lösningen. De produkter som exponeras bredvid den önskvärda 

produkten i hyllan bidrar till att konsumenterna ändå kan bli influerade att välja som 

butikschefen vill.   
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga och varför vi har valt de metoder vi gjort.   

Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne eftersom området är högst intressant att undersöka 

om butikschefer använder detta exponeringsverktyg för att påverka konsumenterna till att de 

ska handla en specifik produkt. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Vid litteraturinsamlingen utgick vi ifrån en marknadsföringsbok, Marknadsföring i butik av 

Nordfält (2008), där författaren hänvisade till studier inom ämnesområdet. Denna metod 

kallas för kedjesökning beskriver Jacobsen (2002) eftersom vi utgick från en bok och ur 

denna gick vi efter de hänvisningar som fanns. Dessa letades upp genom att den systematiska 

sökmetoden som Jacobsen (2002) beskriver användes för vår informationsinsamling. Vi tog 

hjälp av Högskolan i Skövdes onlinebibliotek där vi sökte bland tidskrifter för att få fram de 

artiklar som var av relevanta för undersökningen. Det var lätt att hitta de studier som var av 

intresse för oss eftersom vi redan visste vilken tidning, vilket publicerings år samt vilka som 

skrivit artikeln.  

 

3.2 Intervjuer och undersökningar 

Intervjuer och undersökningar är de arbetssätt vi har valt som vår datainsamlingsmetod. Detta 

kommer ge oss både en kvantitativ- och en kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuerna med 

butikschefen utfördes individuellt via ett personligt möte på plats i butiken. Detta eftersom vi 

utgår ifrån att den intervjuade känner sig mer trygg i sin naturliga omgivning anser Jacobsen 

(2002) och att vi på så sätt får en mer avslappnad intervju med rikare information. Eftersom 

intervjuerna är djupa och att enbart tre butiker har intervjuats ger det oss en kvalitativ 

undersökningsmetod i enlighet med Jacobsen (2002). Anledningen till att denna metod 

används här är för att vi vill få fram så mycket information som möjligt. Via dessa intervjuer 

med butikscheferna och VD:n på tre olika butiker vill vi få reda på hur och om deras butiker 

arbetar med lockfåglar. Den öppenhet som intervjuerna med butikerna grundar sig på är enligt 

Jacobsen (2002) bra om det är önskvärt att vilja få mycket och djup information om ämnet. 

Därför har vi enbart formulerat några stödfrågor som berör det ämnesområde vi valt ifall 

intervjun skulle börja segla iväg och inte håller sig inom ämnets ramar. Utgångspunkten är att 

butikscheferna fritt ska berätta om lockfåglar vilket ger oss en större förståelse hur han tolkar 



Veronica Jakobsson 880727 & Cecilia Persson 900315 Motala 2011-05-12 

13 
 

detta exponeringsverktyg. Genom att arbeta på detta sätt får vi en djupare förståelse i 

butikschefens uppfattning om lockfåglar och dess betydelse för hans butik.  

Utöver dessa intervjuer kommer vi genomföra fältundersökningar av hur konsumenter väljer 

produkter ur givna sammanhang med stöd av Huber och Putos (1983) undersökning. De 

genomförde ett test i en konstlad miljö där de lät inbjudna personer välja mellan olika 

produkter. Den information som framgick av deras bilder var endast kvaliteten och priset, 

vilket varumärke det handlade om uteslöts. De började med att visa bilder på två alternativ 

som konsumenterna fick välja mellan. Bild nummer två visade istället tre alternativ där en 

lågkvalitetslockfågel blev introducerad för att försöka öka en specifik produkts försäljning. 

Även den sista bilden hade tre alternativ där en högkvalitetslockfågel blev presenterad för att 

se om resultatet av den önskvärda produkten blev annorlunda. Konsumenterna hade inte fått 

någon information innan vad undersökningen skulle handla om. I forskarnas undersökning 

kunde konsumenter välja mellan olika öl alternativ, vi kommer istället att använda oss av 

ketchup eftersom just denna kategori är något som de flesta människor kan relatera till att de 

brukar inhandla. Vi kommer testa denna hypotes genom att våra konsumenter kommer att får 

se bilder på olika alternativ av produkter (se bilagor). Vi kommer börja med att återskapa 

denna undersökning av Huber och Puto (1983) dock inte i en konstlad miljö utan spontant gå 

fram till personer på torget där taktiken var att visa upp bilderna och ställa frågan; ”Hej vilket 

alternativ skulle du välja?” På så sätt utgjorde vi oss inte för att verka vara försäljare och det 

blev lättare att få personer att ställa upp i vårt experiment. Personerna får först inte se vilket 

varumärke det handlar om, därefter gjorde vi om undersökningen på nytt fast denna gång då 

personerna ser vilka varumärken det handlar om. Anledningen till att vi väljer att göra om 

undersökningen med varumärket synligt är för att vi har en egen hypotes, vi tror att 

varumärkets roll har större betydelse hos konsumenterna och att en lockfågel antagligen inte 

kommer att kunna påverka att konsumenterna väljer bort deras favoritvarumärke. Om 

resultatet visar sig överensstämma med vår hypotes kommer vi kunna styrka detta med 

Simonson och Tverskys (1993) avhandling angående sammanhangsteorin, som säger att en 

konsument som föredrar ett alternativ i ett sammanhang kan inte föredra ett annat alternativ i 

ett annat sammanhang. Det är många personer som har blivit tillfrågade under vår 

fältundersökning och det ger oss en kvantitativ undersökningsmetod, enligt Jacobsen (2002). 

Om inte en kvantitativ undersökningsmetod hade gjorts skulle vi inte kunnat få fram de 

tabeller som är väsentliga för den här rapporten. Vi kommer även att fråga konsumenterna vad 
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de anser om pris och kvalitet, om de tycker att det har något samband till exempel att desto 

mer pengar de betalar desto bättre kvalitet får de.  

3.3 Val av organisation och respondenter 

Vi har valt som underlag för vår uppsats att studera livsmedelsbutiker därför att vi upplever 

att denna bransch lämpar sig bäst för vår undersökning. Vid valet av butik har vi utgått ifrån 

främst två aspekter, dels måste vi undersöka en bransch där konsumenterna handlar i relativt 

ofta och dessutom måste produkterna exponeras bredvid varandra så det tydligt går att se 

avgränsningar mellan olika varugrupper och olika märken. Valet föll då på livsmedelsbutiker 

eftersom mat är något som är nödvändigt för vår överlevnad och att konsumenterna inte är allt 

för obekanta med vad det är för produkter de kan finna här. När det kommer till att 

konsumenterna får välja mellan just ketchup och handdiskmedel i vår undersökning beror 

detta på att dessa varor är lätta att jämföra med varandra och att personerna kan relatera till 

något som de brukar köpa. 

De tre avhandlingarna som används frekvent i denna uppsats är gjorda av dessa forskare, 

Huber och Puto (1983), Huber, Payne och Puto (1982) samt Simonson och Tversky (1992). I 

deras arbeten har vi funnit det vi behöver till bakgrunden av vår rapport och kommer att 

använda deras forskning till grund för de undersökningar vi ska göra. Detta för att få en 

förståelse över hur de har genomfört sina forskningar samt kunna basera våra egna 

undersökningar och experiment på dessa.  

Respondenterna som kommer omfattas i vår rapport är butikschef eller VD för en 

livsmedelsbutik och de konsumenter vi tog hjälp av i undersökningen. Vi kommer att 

intervjua dessa personer eftersom vi anser att dem har mest inflytande över butiken när det 

gäller sortimentet och att kunna tillämpa lockfåglar. De butiker vi valt att besöka och intervjua 

är Willys, där vi fick träffa och intervjua butikschefen Pelle Svedin. Nästa butik vi besökte var 

ICA Maxi i Motala där vi fick träffa och intervjua Krister Pettersson som är en av 

butikscheferna där. Den tredje och sista butiken som besöktes var Östenssons i Motala där vi 

fick en intervju med deras VD Håkan Lindblad. Dessa tre butiker är de största 

livsmedelsbutikerna i Motala och därför är det dessa som är intressanta för oss. 

När det kommer till de undersökningarna av konsumenternas produktval kommer vi att fråga 

300 slumpvis utvalda personer, både män och kvinnor från 18 år och uppåt då de flesta 

antagligen styr över sin eget hushåll, för att fråga om de kan välja mellan de produkterna på 

de olika bilderna vi visar för dem. En och samma person kommer att få se på tre bilder, 
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antingen ketchup 1.1–1.3, handdiskmedel 2.1–2.3 eller ketchup 3.1–3.3 (se bilagor). Bilderna 

visas upp en åt gången för den slumpvis utvalda personen. Vi kommer notera vilka produkter 

konsumenterna väljer för att sedan sammanställa detta i en modell i rapporten för att se 

lockfågelns påverkan vid introduktion. Vissa av dessa slumpvis utvalda konsumenter som 

deltog i undersökningen kommer vi att ställa en pris- och kvalitetsfråga eftersom vi vill veta 

om lockfågeln har den rätta effekten på kunden. Valet av att endast välja ett antal slumpvisa 

konsumenter att undersöka beror i första hand på att vi främst fokuserar på kundens beteende 

och i andra hand pratar med några utvalda kunder för att se om vi kan hitta något samband 

mellan deras beteende och lockfågeln. 

 

3.4 Resultatets trovärdighet 

Den teori vi valt att använda oss av är utvalda artiklar som är gjorda av olika forskare under 

olika år. Dessa artiklar är i och för sig ett par tiotal år gamla, men det är metoder som 

fortfarande diskuteras och används. Tillförlitligheten på dessa artiklar är relativt hög och 

anses inte vara något att tvivla på. Intervjuerna med butikscheferna känns väldigt tillförlitliga 

då de fick diskutera relativt fritt och vi enbart riktade intervjun så att vi skulle få svar på det vi 

undersöker, nämligen lockfåglar.  

Det vi tänkte från början var att observera kunder i butiken och se vilket ketchup varumärke 

som tas från hyllan. Vi kom dock underfund med att detta dels skulle ta för lång tid till att 

observera en så pass stor mängd personer som behövs och dels för att vi inte skulle kunnat 

introducera en lockfågel eftersom butikerna redan hade alla tillfälliga varor i hyllan. På så sätt 

kom vi fram till att det var bilder som skulle underlätta för oss. När det kommer till 

konsumenternas svar kan de tycka att det är en stressad situation eller att de svara så som de 

tror att de borde svara och inte välja det som de i verkligheten skulle ha gjort. Eftersom vi har 

fått försäljningsstatistiken från en butik vilka varumärken som är populärast kommer detta 

kunna styrka de resultat vi samlat in fältundersökningen, därför anser vi att resultatet från de 

slumpvis utvalda personerna är trovärdigt då det framkom vilka varumärken majoriteten 

föredrog. De varumärken som har visat sig populärast styrks nu även från ett annat perspektiv 

än bara konsumenternas, nämligen butikens perspektiv. 
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4 Undersökningen 

I detta kapitel sammanfattar vi den information som vi har fått fram genom de intervjuer och 

undersökningar vi utfört. Intervjuerna grundar sig på de tre cheferna inom olika 

livsmedelskedjor vi samtalat med, Maxi, Willys och Östenssons. Undersökningen är alla de 

slumpvis utvalda personer som fick välja ett alternativ av de produkter de blev exponerade för 

via bilder. Resultatet från fältundersökningen presenteras i olika tabeller beroende på vilka 

produkter personerna hade som alternativ att välja bland.  

 

4.1 Vilka butiker arbetar med lockfåglar? 

När cheferna fick frågan hur de gör för att sälja mer av en specifik produkt blev svaret att alla 

tre butiker arbetar mycket med exponering i butiken för att påverka konsumenterna till att 

välja de varor som butiken önskar att sälja. Gavelexponeringar och sambandsexponeringar är 

två av de hjälpmedel som butikerna tar till för att lyfta fram dessa produkter. Butikschefen för 

Maxi berättar att han kan arbeta väldigt mycket med specialexponering eftersom det finns en 

stor butiksyta att arbeta med. Ordet lockfågel var endast chefen för Östenssons bekant med 

vad det var för något, de andra cheferna beskrev det istället som en sorts kampanjvara eller 

lockvara. Chefen för Östenssons hade sen tidigare läst Huber och Putos (1983) studie om 

lockfåglar och därför kom han ihåg vad det var för något men berättar vidare att lockfåglar 

inte är något som praktiserats ute i hans butik. Detta därför att butiken använder sig av andra 

säljmetoder istället och att det hittills har gett önskad effekt. När de andra cheferna fick 

förklarat hur en lockfågel fungerar visste nu chefen för Maxi vad detta var. Han berättade att 

en mindre butik med mindre butiksyta som inte har möjlighet att exponera på samma sätt som 

i hans butik kan lockfåglar vara ett alternativ för dem att försöka lyfta fram varorna i ordinarie 

hyllplats.  

 

4.2 Utesluta det billigaste alternativet 

Alla produkter som ger butikerna en hög bruttovinst är dessa som alla cheferna strävar efter 

att få sälja flest utav. Willys har i många fall sitt eget varumärke som är positionerat som det 

billigaste alternativet i varugrupper och i dessa fall önskas inte att varumärket ska uteslutas. 

Dock finns det många kategorier där det egna varumärket inte existerar i och då är det andra 

alternativ som exempelvis kan vara andra lite dyrare produkter som då genererar butiken en 

hög bruttovinst istället. För att konsumenterna ska bortse att välja det billigaste alternativet 
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arbetar Maxi och Willys med att konsumenterna inte ska uppmärksamma dessa produkter. De 

låter produkterna få stå kvar på sin ordinarie hyllplacering och tar inte till någon 

specialexponering i förhoppning att produkten ska bli ”osynlig”. Den andra butiken 

Östenssons använder en hyllexponeringsstrategi för att få konsumenternas blickar åt ett annat 

alternativ. Hyllraden ställs upp genom att placera den billiga produkten till vänster om en 

mittenprodukt ur samma varugrupp och ett önskvärt alternativ till höger om denna. Detta 

därför att ögat oftast dras till höger från mittenprodukten och detta med förhoppning att 

konsumenterna inte ska uppmärksamma den produkt som står till vänster. 

 

4.3 Välja det billigaste alternativet 

Om butikerna vill sälja den billigaste produkten berättar butikschefen för Willys att det oftast 

är det billiga priset som lockar dessa konsumenter till att köpa produkten, då gäller det att 

endast markera produkten lite tydligare med en så kallad hyllvippa. Denna hyllvippa är bra att 

använda sig av då dessa lätt kan påverka de konsumenter som vet att de ska köpa en viss 

produkt men inte av vilket specifikt märke och kan då bli påverkad av butikens exponering. 

Denna grupp av kunder är lättast att påverka talar butikschefen om eftersom de kunder som 

redan är inställda på vad de ska köpa för specifikt varumärke inte lägger märke till någon 

annan exponering. De två andra cheferna antyder att genom att exponera på rätt platser i 

butiken där många kunder passerar kan detta öka försäljningen av dessa produkter.  

 

4.4 Välja ett nytt varumärke 

När det gäller att få konsumenterna att välja ett nytt varumärke som har tagits in i sortimetet 

är demonstrationer något som alla tre butiker använder sig av, då till exempel konsumenterna 

får testa eller provsmaka produkten för att konsumenterna ska våga pröva något nytt. När 

konsumenten väl har testat produkten brukar försäljningen börja ta vid och att de nu kan börja 

dra ner på exponeringen berättar butikschefen för Willys.  

 

4.5 Välja det dyraste alternativet 

Om butikerna vill få kunder att välja det dyraste varumärket i varugruppen tycker 

butikschefen för Willys, att tävlingar tillsammans med detta varumärke är ett bra knep att 

använda sig av eftersom detta lockar många konsumenter att köpa produkten för att ha 

chansen att vinna ett fint pris. Butikschefen för Maxi berättar att i hans butik är det dyraste 
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alternativet relativt självsäljande, då de konsumenter som söker efter kvalitet letar upp dessa 

produkter. Östenssons arbetar även här med demonstrationer av produkten då det istället 

handlar om att övertyga konsumenterna att detta dyrare alternativ är bäst. 

 

4.6 Ordinarie hyllplatser 

Oavsett om det handlar om att försöka få konsumenterna att köpa det billigaste, dyraste eller 

det nylanserade varumärket är det exponering utanför ordinarie hyllplats som är genomgående 

i alla tre butiker. När produkterna står på sin vanliga hyllplats och inte har en 

specialexponering gäller det istället att försöka få konsumenternas uppmärksamhet till den 

produkten de vill sälja. Detta görs med hjälp av färgglada skyltar och annat dylikt som ska dra 

kundernas blickar till sig och lyfta fram produkten berättar cheferna för Willys och Maxi. 

Östenssons försöker genom deras hyllexponeringsstrategi få konsumenterna att välja det 

alternativ som finns till höger om mittenprodukten vilket butiken själva styr om de vill placera 

billiga eller dyra produkter på den platsen. 

 

4.7 Kvalitet kontra pris och varumärke 

Butikschefen för Willys antyder att för konsumenter har priset en större betydelse än 

kvaliteten på produkterna. Han tar upp som exempel att en svensk fläskfilé måste anses är av 

det lite bättre slaget än en fläskfilé ifrån Irland. Det visar sig att när det är kampanj på dessa 

varor i butiken då den svenska fläskfilén nu istället till exempel kostar 39,90: - och den 

irländska kostar 29,90: - väljer majoriteten det billigaste alternativet, kunden går efter priset 

och inte efter kvaliteten. En annan faktor som har betydelse är såklart hur mycket som det 

finns i konsumentens plånbok och vilken tid det är i månaden. Inkomsten varierar beroende 

om konsumenterna studerar eller arbetar och de som har en begränsad ekonomi söker sig till 

lågprisalternativen. Efter löning tror butikschefen att större delen av alla konsumenter passar 

på att köpa ett varumärke som är lite dyrare bara för att de nu har möjlighet att ”lyxa till det 

lite”. De andra två cheferna uppfattar det som att kunder tror på att desto mer pengar de 

betalar för en produkt desto bättre är kvaliteten. Chefen för Östenssons tror att konsumenterna 

är medvetna om att en dyr produkt oftast inkluderar en komplexare framställning med ett 

bättre innehåll vilket resulterar i en bättre produkt, ett dyrare pris blir då acceptabelt. Vidare 

poängterar de båda cheferna för Östenssons och Maxi att de tror att kunden oftast köper 

samma varumärke om och om igen för att det har blivit en vana och det är svårt att försöka få 

kunden att bryta detta mönster och upptäcka något nytt. En av butikerna kan ta fram 
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försäljningsstatistik för de gångna åren över alla produkter som ingår i deras sortiment. Under 

året 2010 såldes det totalt 36 949 ketchupflaskor av olika varumärken där Felix var det 

varumärke som det såldes mest utav, hela 26 802 flaskor köptes i jämförelse med Heinz som 

sålde 6 376 flaskor. Detta ger Felix cirka 72,5 % av försäljningsandelen ketchupflaskor. När 

det kom till handdiskmedel visade det sig att YES sålde 14 035 av alla 22 903 olika 

varumärken flaskor handdiskmedel under året 2010, vilket ger YES cirka 61 % av detta års 

försäljningsandel. Butiken berättade att YES har en tendens att ligga på hela 80 % varje år för 

det mesta och om YES fortsätter sälja i samma mängd de månader som är kvar för detta år 

2011 ser förutsättningarna goda ut för att de kommer att lyckas återuppta dessa 80 %. 

 

4.8 Butikschefernas val  

Cheferna blev presenterade inför samma bilder som visades upp för konsumenterna för att ta 

reda på vilka produkter de tror att konsumenterna väljer. 

 

4.8.1 Ketchup 1.1–1.3  

Cheferna fick göra sitt val utan se vilka varumärken det handlade om (se bilagor). 

Butikschefen för Willys valde alternativ 1 i 1.1, alternativ 1 i 1.2 och detsamma alternativ 1 i 

1.3. Eftersom kunden inte vet vad de kommer att få kommer de att välja det billigaste påstår 

han. Chefen från Östenssons väljer istället de dyrare alternativen i två av fallen, alternativ 2 i 

1.1. och alternativ 3 i 1.2. Han berättar att eftersom konsumenten inte ser vilket varumärke det 

handlar kommer de att välja det dyra för att på så vis försäkra sig att de gör ett rätt val då den 

produkten uppfattas har bäst kvalitet. Till sist väljer Östenssons alternativ 2 i 1.3, han 

förklarar att priset 20,50: - känns acceptabelt för konsumenterna att betala för en ketchup som 

säkerligen också har en helt okej smak. I det förra fallet 1.2 skulle antagligen konsumenterna 

tyckt att 13,50; - tolkas som för billigt för en ketchup men att runt 20 kronor uppfattas 

kvaliteten vara rätt så bra.  

 

4.8.2 Handdiskmedel 2.1–2.3 

De produkterna med handdiskmedel valde cheferna för Östenssons och Willys (se bilagor) 

olika i det första sammanhanget, i 2.1. valde Willys Coop x-tra och Östenssons ICA skona. 

Willys berättar att konsumenterna är mer prismedvetna och Östenssons menar att 

konsumenterna mer kommer gå på kvalitet och väljer det dyrare alternativet. I de två sista 
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sammanhangen var cheferna överens om att YES skulle ha valts av konsumenterna både i 2.2 

och 2.3. Om det varit män som hade shoppat hade de valt det billigaste alternativet i dessa två 

fall berättar butikschefen för Willys. Om det istället hade varit kvinnor skulle de alltid ha 

utgått från att välja YES eftersom de vet hur drygt och bra det märket är. Han anser att män är 

snabba beslutsfattare till skillnad från kvinnor som gärna analyserar och jämför olika 

alternativ med varandra innan de bestämmer sig. Östenssons förklarar att YES har skaffat sig 

en stark position på marknaden vilket de kan se via deras försäljningsstatistik och att YES 

som ständigt syns i media är det varumärke som konsumenterna först kommer att tänka på när 

de funderar på handdiskmedel.  

 

4.8.3 Ketchup 3.1–3.3 

Åter igen tillbaka till ketchup fast denna gång att cheferna ser vilket varumärke det handlar 

om. Östenssons och Willys var eniga om att konsumenterna skulle ha valt (se bilagor) både 

Felix i 3.1, 3.2 och 3.3. Felix är för konsumenterna ett starkt varumärke berättar butikschefen 

för Willys och därför väljs detta märke i första hand. Felix är det varumärke som är populärast 

berättar Östenssons då de säljer flest enheter av detta varumärke i butiken av alla deras 

ketchupsorter. Han tillägger också att beroende på vilken situation ketchupen ska användas i 

kan konsumenterna välja olika. Om det är korv med bröd som ska ätas duger Felix men om 

det istället är finare matlagning som ska lagas uppfattas Heinz som ett mer premium märke 

och väljs då istället.  

 

4.8.4 Två sorters konsumenter 

Butikschefen för Maxi antyder att det finns två olika sorters konsumenter, de som är 

prismedvetna och de som är kvalitetsmedvetna. I alla dessa bilder kommer beroende på vilken 

kategori kunden tillhör i att välja den billigaste produkten kontra den produkten som uppfattas 

ha bäst kvalitet, vilket förmodligen för kunden blir det dyra varumärket.  

 

4.9 Fältundersökning 

De produkter som de slumpvis utvalda personerna valde presenteras nedan i olika tabeller. En 

och samma person fick titta på en bild i taget av totalt tre bilder ur antingen ketchup 1.1–1.3, 

handdiskmedel 2.1–2.3 eller ketchup 3.1–3.3 (se bilagor).  
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4.9.1 Ketchup 1.1–1.3. 

Här fick 100 personer ta ställning till vilken produkt de skulle välja genom att enbart utifrån 

den information som fanns representerade för varje ketchupprodukt. Personerna kunde här 

inte se vad för sorts varumärke det rörde sig om (se bilagor 1.1–1.3.). Mer än hälften av 

personerna valde alternativ nummer 2 när det endast fanns två alternativ att ta ställning till (se 

bilaga 1.1). Detta därför att de hellre betalade några kronor extra för att få en upplevd bättre 

kvalitet. De personer som valde det billiga alternativet förklarade att eftersom de inte kunde se 

vad för varumärken det handlade om vågade de helt enkelt inte betala så mycket för något 

som de inte vet vad de får för. En del personer utgick att välja det alternativ som var snarlikt 

det pris som de vanligtvis betalar för sin ketchup då det är ute i affären och handlar. De 

personer som valde det billigaste alternativet bland alla olika sammanhang omfattade många 

yngre personer och de av den äldre generationen. 

 

1.1. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
Alt. 1 

   13,50: - 

Alt. 2 

  20,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

550 g 650 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

39 61 

Andel i procent 
39 % 61 % 

 Tabell 4. 
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1.2. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
Alt. 1 

11,50: - 

Alt. 2 

13,50: - 

Alt. 3 

20,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

420 g 550 g 650 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

27 47 26 

Andel i procent 
27 % 47 % 26 % 

Tabell 5. 

 

1.3. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
Alt. 1 

13,50: - 

Alt. 2 

20,50: - 

Alt. 3 

24,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

550 g 650 g 700 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

37 45 18 

Andel i procent 
37 % 45 % 18 % 

Tabell 6. 

4.9.2 Handdiskmedel 2.1–2.3. 

Den andra undersökningen omfattar också 100 slumpvis utvalda personer som fick se tre olika 

uppsättningar alternativ av handdiskmedel (se bilagor 2.1–2.3). En del av dessa konsumenter 

tog god tid på sig att jämföra varorna sinsemellan för att lista ut vilken produkt de tjänade 

mest på i längden. När personerna fick se den första bilden i handdiskmedel (se bilaga 2.1.) sa 

en stor del av dessa personer innan de gjorde sitt val mellan dessa två angivna produkter att 

det inte skulle ha köpt något märke av dessa utan köper alltid YES. I det första alternativet 

blev dessa personer tvingade att välja ett varumärke men vid 2.2. och 2.3. (se bilagor) då YES 

fanns med som ett alternativ gick dessa personer över och valde detta varumärke i dessa två 

sista sammanhang. 
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2.1. Handdiskmedel 1 L 

Alternativ 
Coop X-tra 

   10: - 

ICA Skona 

   22,90: - 

Antal diskade 

tallrikar per/L 

2650 st 3869 st 

Andel som väljer 

detta alternativ 

44 56 

Andel i procent 
44 % 56 % 

 Tabell 7. 

 

2.2. Handdiskmedel 1 L 

Alternativ 
Coop X-tra 

   10: - 

YES 

   26: - 

Antal diskade 

tallrikar per/L 

2650 st 4368 st 

Andel som väljer 

detta alternativ 

32 68 

Andel i procent 
32 % 68 % 

 Tabell 8. 

 

2.3. Handdiskmedel 1 L 

Alternativ 
ICA Skona 

   22,90: - 

YES 

   26: - 

Antal diskade 

tallrikar per/L 

3869 st 4368 st 

Andel som väljer 

detta alternativ 
27 73 

Andel i procent 27 % 73 % 

 Tabell 9. 
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4.9.3 Ketchup 3.1–3.3. 

Informationen om dessa produkter i den sista undersökningen är samma som ketchup 1.1, 1.2 

och 1.3 (se bilagor) men att här kunde personerna se vilka varumärken det handlade om. De 

varumärken som personerna kunde välja mellan var ICA:s, Felix, Euroshopper och Heinz 

ketchup i olika sammanhang (se bilagor 3.1.–3.3). Av de 100 tillfrågade var det en stor 

majoritet som uteslöt att titta på informationen om de olika alternativen på alla de tre 

sammanhangen. De valde utifrån det varumärke som de oftast brukar köpa. De få personer 

som valde de billigaste alternativen i de alla tre sammanhangen förklarade några att de är 

väldigt prismedvetna och utgår i största grad att välja det som är billigast.  

  

3.1. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
ICA Ketchup 

   13,50: - 

Felix 

   20,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

550 g 650 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

22 78 

Andel i procent 22 % 78 % 

 Tabell 10. 

 

3.2. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
Euroshopper 

11,50: - 

ICA Ketchup 

13,50: - 

Felix 

20,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

420 g 550 g 650 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

3 17 80 

Andel i procent 3 % 17 % 80 % 

Tabell 11. 
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3.3. Ketchup 1 kg 

Alternativ 
ICA Ketchup 

13,50: - 

Felix 

20,50: - 

Heinz 

24,50: - 

Antal tomater 

per/kg 

550 g 650 g 700 g 

Andel som väljer 

detta alternativ 

10 51 39 

Andel i procent 10 % 51 % 39 % 

Tabell 12. 

 

4.9.4 Kvalitet kontra pris och varumärke 

Att desto mer pengar du betalar desto mer kvalitet har produkten hade delad mening hos de 70 

slumpvis utvalda personerna som fick svara på denna fråga. Många antydde att så behöver det 

inte alls vara, billigt kan också vara lika bra som dyrt. Medan den andra delen höll med om 

denna hypotes. Några förklarade att när det kommer till teknikprylar väljer de hellre det lite 

dyrare efter det på något sätt uppfattas att då måste produkten ha lite mer funktioner än det 

billiga alternativet. När det kom till dessa alternativ vi visade upp i form av ketchup och 

handdiskmedel så var det delad mening. De flesta höll dock med om att ju mer pengar de 

betalar desto bättre kvalitet är det. Någon kommenterade också att de förväntar sig att 

produkten ska ha bättre kvalitet eftersom de har betalat en extra peng. De var ett par stycken 

som dock var väldigt medvetna om att de skulle ta det billigaste alternativet oavsett märke och 

dessa ansåg att det billigaste oftast är lika bra som det dyra, därför tog de det billigaste 

eftersom de kände att det gav dem mest värde. När det kom till att visa de bilder där 

konsumenterna såg vilket varumärke det var på produkten var det väldigt många som tog det 

de brukar köpa hem, eftersom de visste vad de fick och att de gillade varumärket. Detta syntes 

tydligt i alla undersökningar där varumärket visades och när inte deras favoritvarumärke fanns 

med som ett alternativ fick de flesta svårt att välja. Men det var då många som tog till knepet 

som beskrivs ovanför angående pris kontra kvalitet. Konsumenterna talade om att de har ett 

varumärke som de dras till och som de alltid önskar att handla. De två största varumärken som 

fick mest stöd från konsumenterna var YES och Felix. Det visar sig även vara dessa två 

varumärken som ligger högst upp inom vardera kategorin i en butiks försäljningsstatistik och 

upplevs som starka varumärken. 
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas undersökningen och dess insamlade data ihop med den valda 

teoretiska referensramen. Analysen ligger till grund för uppsatsens slutsatser. 

 

5.1 Butikernas arbetssätt 

Ingen av de tillfrågade butikscheferna arbetade aktivt med lockfåglar då butikerna enligt dem 

redan har ett fungerande arbetssätt. En butikschef poängterade efter förklaring av begreppet 

lockfågel att det skulle vara ett bra sätt för mindre butiker med mindre butiksyta att arbeta 

med då de inte kan använda sig av specialexponeringar i stor utsträckning. Enligt Huber och 

Puto (1983) fungerar lockfåglar utmärkt i ordinarie hyllplaceringar och hjälper att öka 

marknadsandelarna på en specifik produkt. 

Alla butiker arbetar med att låta produkterna stå kvar på sin ordinarie hyllplats då 

förhoppningen är att konsumenterna inte ska uppmärksamma det billigaste alternativet och 

istället välja en annan produkt. Då även fast produkterna står kvar på sin ordinarie hyllplats 

tillsammans med andra jämförbara varor bidrar detta sätt att arbeta enlig Simonson och 

Tversky (1992), att konsumenterna tenderar att välja bort det billigaste alternativet när det 

finns fler än två olika varumärken.   

Två stycken butiker använder sig av gavelexponeringar eller specialexponeringar för att 

försöka få konsumenterna att uppmärksamma produkten. Enligt Simonson, Nowlis & Lemon 

(1993) och Simonson och Tversky (1992), är detta ett bra sätt att arbeta på då det gör att 

konsumenten inte har någon möjlighet att välja ett dyrare alternativ vilket konsumenterna 

tenderar att göra om möjligheten finns. En av butikscheferna använde sig av hyllvippor för att 

få konsumenterna att uppmärksamma och välja det billigaste alternativet när produkten står på 

sin ordinarie hyllplats. Det kan finnas en risk med att låta produkten stå kvar på sin hyllplats 

då konsumenterna har möjlighet att jämföra produkterna som står bredvid inom samma 

varugrupp enligt Nordfält (2008), vilket också forskarna Simonson, Nowlis & Lemon (1993) 

och Simonson och Tversky (1992) beskriver i sina artiklar och argumenterar istället för att 

flytta produkterna till en annan plats eftersom konsumenten utvärderar alternativen med 

varandra och då väljs det billigaste varumärket bort. Om butiken vill att produkten ska stå 

kvar vid sin ordinarie hyllplats skulle lösningen enligt Huber, Payne & Puto (1982) kunna 

vara att introducera ett nytt varumärke som tar på sig den nya rollen som lågkvalitetsprodukt 

(lockfågel) som nu knuffar upp det innan billiga varumärket till att nu bli näst billigt istället. 

Detta bidrar till att det ”billiga” alternativet kommer nu att vinna fler marknadsandelar. En 
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risk med detta enligt Huber och Puto (1983) är att uppmärksamheten istället kan dras mot det 

nya alternativet ”lockfågeln”, om denna har egenskaper som avviker från de andra två 

produkterna. Det som vill uppnås är attraktionseffekten, vilket betyder att det alternativet 

närmast lockfågeln ska uppmärksammas. Huber, Payne och Puto (1982) diskuterade en 

liknande teori men de använde sig av begrepp som osymmetrisk och dominerande när det 

kommer till pris och kvalitet för att förklara vikten med en icke dominerande lockfågel. 

Simonson (1989) argumenterar för att konsumenten kommer välja mittenalternativet oavsett, 

för att de vill göra valet lättare genom att kompromissa två extremfall (extremeness aversion). 

När det kommer till ett nytt varumärke använder sig butikerna av olika demonstrationer där 

kunderna får chansen att provsmaka eller testa produkten på olika sätt. Det bästa sättet hade 

enligt Simonson & Tversky (1992) varit att låta produkten stå kvar i hyllan i den varugrupp 

den hör hemma i och placera produkten prismässigt i mitten av de andra alternativen, då 

konsumenter tenderar att välja mittenalternativet av två extremfall. 

Butikscheferna använder sig alla av olika strategier för att konsumenter ska välja den dyraste 

produkten till exempel att exponera produkten i gångstråken eller kombinera att konsumenten 

deltar i en tävling i samband med produktköpet. Att flytta produkten från dess ordinarie plats 

har visat vara effektivt då Simonson, Nowlis och Lemon (1993) förklarar att konsumenterna 

då inte har någon liknande produkt att jämföra med. En annan butik specialexponerar inte alls 

produkterna därför att han anser att den dyrare produkten redan är självsäljande, då de 

konsumenter som söker kvalitet letar upp produkterna själva. Dessa forskare Simonson, 

Nowlis och Lemon (1993) antyder också att konsumenterna tenderar att välja den dyrare 

produkten vid två alternativ, t.ex. då produkten står kvar på sin ordinarie hyllplats, eftersom 

den uppfattas ha bättre kvalitet och att konsumenterna väljer det alternativ som har bäst 

produktegenskaper om jämförelser mellan varumärken och egenskaper är besvärligt 

(varumärkeskvalitet mot produktegenskapskontrast). Enligt Huber och Puto (1983) borde 

butiken sätta in en högkvalitets lockfågel som gör att det dyra alternativet skjuts ner till ett 

mellanalternativ. Om lockfågeln positioneras nära det alternativ butiken vill sälja kommer 

uppmärksamheten dras till denna produkt. Simonson (1989) argumenterar för att i tre 

alternativ med två extremfall kommer konsumenten att välja mittenalternativet. 

Enligt Huber och Puto (1983) är lockfåglar ett hjälpmedel som kan bidra till att öka 

marknadsandelarna på en specifik produkt när den står på dess ordinarie plats i butiken. Ingen 

av butikerna använder sig utav lockfåglar utan försöker med hjälp av färgglada skyltar eller en 

genomtänkt hyllexponeringsstrategi försöka få konsumenternas uppmärksamhet till de 

produkter butikerna vill sälja. Simonson och Tversky (1992) påstår att om butikerna önskar 
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att sälja den dyraste produkten ur varugruppen ska butikerna då se till att det i hyllan endast 

finns två alternativ för kunden att välja bland, ett billigt varumärke och ett dyrt. Då kommer 

majoriteten av konsumenterna att välja det dyra alternativet på grund av något som kallas loss 

aversion.  

 

5.2 Pris kontra kvalitet och varumärke 

Två av cheferna anser att konsumenterna är mer kvalitetsmedvetna och att de väljer att betala 

några kronor extra för att komma från det billigaste alternativet medan en butikschef anser att 

konsumenterna är mer prismedvetna.  I detta fall påstår även Simsonson och Tversky (1992) 

att konsumenterna är mer kvalitetsmedvetna än prismedvetna då de hellre betalar några 

kronor extra för att försäkra sig att de får en upplevd bättre produkt, vilket även kallas för loss 

aversion. Enligt konsumenterna själva var det delade åsikter om att desto mer pengar du 

betalar desto bättre kvalitet har produkten. Många antydde att så behöver inte alls vara och 

andra höll med denna hypotes. Den ena butikschefen antyder också att konsumenterna inte 

endast köper lågprisprodukter eftersom vilken tid det är i månaden spelar roll, har 

konsumenterna nyss fått lön passar de på att ”lyxa till det lite” och köper de dyrare 

alternativen. De två andra cheferna och även Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2009), 

antar att konsumenterna redan har en favorit bland olika varumärken och att det är svårt att 

påverka dem till att välja andra alternativ eftersom det har blivit en vana för konsumenterna 

att alltid köpa detta varumärke. Detta eftersom produkten tenderar att ge konsumenterna högst 

värde i enlighet med den klassiska teorin enligt Simonson, Nowlis och Lemon (1993).  Att 

konsumenter vill välja den produkt som ger dem mest värde håller även Hernant och Boström 

(2010) med om. En konsument ser inte bara till de funktioner som produkten erbjuder utan 

vill också att den ska ge dem ett metavärde som dessa två författare också skriver om. Det 

som kan utläsas av vår fältundersökning är att konsumenter verkligen vill att en produkt och 

dess varumärke ska ge dem ett mervärde. Den produkt de har mest positiva känslor är den 

som väljs i slutändan. En del av dessa starka varumärken som majoriteten av de tillfrågade 

valde var märken som Felix och YES. Att dessa varumärken är starka varumärken 

framkommer även i statistiken av Östenssons då Felix hade sålt 26 802 enheter av totalt       

36 949 flaskor olika ketchup varumärken som såldes under året. YES sålde 14 035 enheter av 

alla totalt 22 903 flaskor som köptes. De väljer den produkt som har det varumärke som de 

har som favorit oavsett om den kostar dubbelt så mycket som det billigaste alternativet. Detta 

stärker Hernant och Boströms (2010) påståenden genom att säga att de starka varumärkena 
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kan ta ett lite högre pris på sina produkter utan att konsumenterna går ifrån detta märke. 

Simonson (1989) har sin teori angående varför konsumenter väljer mittenalternativet av tre 

alternativ när lockfågeln har introducerats därför att de vill förenkla valet genom att 

kompromissa två extremfall, inte välja det dyraste och heller inte det billigaste.  

 

5.3 Fältundersökning 

Simonson och Tversky (1992) argumenterar att konsumenter kommer att sträva mot att välja 

det dyraste alternativet vid två produktval för att konsumenterna upplever att ju dyrare 

produkt desto bättre kvalitet (tradeoff contrast). Detta går att utläsa i tabell 4 då majoriteten av 

konsumenterna faktiskt har valt det dyrare alternativet. Personerna i undersökningen talade 

även om att de upplevde att kvaliteten blir bättre om det är en dyrare produkt. Det var delade 

meningar bland cheferna angående detta då en delar samma uppfattningar som Simonson och 

Tversky (1992), att konsumenterna kommer att välja det dyra alternativet.  

När en lockfågel introduceras som en lågkvalitetsprodukt ska detta bidra enligt Huber, Payne 

och Puto (1982) samt Huber och Puto (1983), att det alternativ som ligger lockfågeln närmast 

både prismässigt och kvalitetsmässigt kommer att vinna fler försäljningsandelar. Lockfågeln 

har i tabell 5 fått mindre andelar än vad alternativ två har och detta överensstämmer med 

slutsatserna av Huber och Puto (1983). De argumenterar tillsammans som Simonson och 

Tversky (1992), att om en lockfågel introduceras ökar ett nuvarande märke i marknadsandelar 

snarare än att minska när ett nytt alternativ introduceras. I tabell 4 utläses att alternativ 1 har 

från början 39 % marknadsandelar och nu när lockfågeln introducerats har detta alternativ 

ökat med 8 % och har nu istället 47 % marknadsandelar i tabell 5. Resultatet från 

undersökningen visar att lockfågeln har lyckas att öka marknadsandelarna på produkten. I 

föregående tabell (4) syntes en större avgränsning mellan det som anses vara låg kvalitet och 

hög kvalitet. Nu i tabell 5 utläses denna gräns mindre tydlig då låg kvalitet och hög kvalitet 

har nästan samma andelar (27 % kontra 26 %). Det här resultatet samspelar inte med Huber 

och Putos (1983) forskning då lågprisalternativet helt skulle valts bort (se tabell 2). Ingen chef 

trodde att konsumenterna skulle ha valt mittenalternativet, antingen enligt dem satsar 

konsumenterna på att försöka köpa den billigaste produkten kontra den dyraste av dessa. 

Vid introduktionen av högkvalitetslockfågeln i tabell 6 fick även alternativ två som önskades 

skulle öka sina marknadsandelar i det nya sammanhanget ett positivt utfall, vilket beskrevs 

ovan av Huber och Puto (1983), att lockfågeln väljs bort och gynnar att ge dess 

marknadsandelar på den produkt som ligger den pris- och kvalitetsmässigt närmast. Det går 
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att se att den önskvärda produkten (alternativ två) har fler andelar än högkvalitetslockfågeln 

(alternativ tre). Dock har alternativ två tappat 16 % av de marknadsandelar som de hade från 

början (se tabell 4) vilket i Huber och Putos (1983) undersökning, menar att 

högkvalitetsprodukten inte skulle bidragit till att produkten tappat så mycket marknadsandelar 

från det ursprungliga sammanhanget (se tabell 1 där alternativ B hade 67 % och i tabell 3 där 

alternativ B fortfarande har 67 %). Det går också att utläsa att det billiga alternativet lockar 

många personer då detta alternativ väljs av fler personer än den dyraste valmöjligheten, vilket 

en butikschef antyder att konsumenter är prismedvetna. Detta resultat är även inte här likartat 

det Huber och Putos (1983) undersökning visade, då ett alternativ inte skulle vara allt för 

dominerande över det andra alternativet (se tabell 3). 

I både tabell 7, 8 och 9 har det dyraste alternativet fått flest andelar i alla olika sammanhang 

vilket Simonson och Tversky (1992) förklarar att konsumenterna hellre betalar lite extra för 

att få bättre kvalitet (loss aversion). Tabell 8 visar att de allra flesta väljer YES vilket betyder 

att några personer som valde Coop x-tra i första tabellen nu har gått över till YES när detta 

fanns tillgängligt. Detta kan man även se i tabell 9 där vissa av de som valde ICA Skona i 

första tabellen likaså här har valt att nu istället välja YES. Förklaringen till detta är enligt 

Simonson och Tversky (1992) att det är sammanhanget som har betydelse när det kommer till 

vilken produkt konsumenten väljer. Det ena varumärket som valdes först kanske nu inte väljs 

i ett nytt sammanhang där det finns ett annat märke att välja bland (value maximization). 

Personerna förklarade då de skulle göra sitt första val (tabell 7) att i verkligheten skulle de 

egentligen inte valt något utav dessa varumärken eftersom de alltid köper YES. Alltså är ett 

nytt sammanhang dök upp valde dem att övergå till att nu istället välja YES. Cheferna håller 

fast vid att prismedvetna personer väljer billiga alternativ och kvalitetsmedvetna personer 

väljer dyra alternativen. Dock influeras de av att YES är ett starkt varumärke och att i detta 

fall kommer kanske andelen personer att välja YES. 

I tabell 10 ser vi en tydlig skillnad över att majoriteten väljer det dyrare varumärket Felix. 

Även två butikschefer talar om att Felix kommer att väljas bland konsumenterna. Detta 

förklarar Simonson och Tversky (1992) beror på att när det finns två alternativ att välja 

mellan tenderar konsumenterna att välja det dyra för att riskera en kvalitetsförlust (tradeoff 

contrast). Ur tabellerna konstateras det att de önskade produkterna ur tabell 11 ICA och tabell 

12 Felix har lyckats fått fler marknadsandelar än lockfåglarna. Detta är i samspel med Huber 

och Putos (1983) forskning då de säger lockfågeln kommer att öka marknadsandelarna på den 

produkt som ligger den närmast. I tabell 11 har ICA tappat 5 % av marknadsandelarna när 
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lågkvalitetslockfågeln introducerades då varumärket i början hade 22 % (se tabell 10) och att 

Felix tappar 27 % i marknadsandelar i tabell 12 från dess 78 % (se tabell 10) då 

högkvalitetslockfågeln hade introducerats.  Detta är inte i samspel med Huber och Putos 

(1983) undersökning då ICA i tabell 11 skulle ha erhållit marknadsandelar över 22 % som de 

hade från start (se tabell 10) och att Felix i tabell 12 skulle ha behållit sin marknadsandel på 

78 % (se tabell 10). I detta fall blev det motsatt effekt och kan enligt Schmidt Thurow och 

Sköld Nilsson (2009), förklaras på att personer redan har skaffat sig en åsikt angående olika 

varumärken och därför väljer de det som bedöms mest positivt enligt deras egna personliga 

erfarenheter. Under undersökningstillfället framkom det då personerna förklarade att de 

gjorde sina val efter det varumärke som de vanligtvis brukar köpa.  

Enligt Huber och Putos (1983) undersökning ska lågkvalitetslockfågeln inte vinna några 

marknadsandelar, i tabell 11 där Euroshopper introduceras som denna lockfågel har de inte 

vunnit särskilt stora marknadsandelar till skillnad från resultatet vi fick ur ketchup 1.1. Likaså 

i den sista undersökningen (tabell 12) ska fördelningen av resterande marknadsandelar enligt 

Huber och Putos (1983) undersökning ligga ungefär jämt mellan den billigaste och den 

dyraste produkten i tabell 12. Varför resultatet inte blev som förväntat förklarar Schmidt 

Thurow och Sköld Nilsson (2009) att det även här kan bero på att personer har skaffat sig en 

favorit bland olika varumärken. 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa det resultat som kan dras av vår uppsats. Frågan som 

uppsatsen syftar till att besvara är: Hur kan lockfåglar hjälpa livsmedelsbutiker med att öka 

en specifik produkts försäljning trots varumärkets inflytande? 

Ingen av de besökta butikerna arbetade med lockfåglar utan tog till andra hjälpmedel för att 

försöka att sälja mer av en specifik produkt oavsett prisklass. Enligt butikscheferna och VD:n 

själva fungerar deras exponeringsverktyg bra då konsumenterna vid dessa tillfällen väljer de 

önskvärda produkterna. Det slutsatser som kan dras från undersökningarna är att 

lågkvalitetslockfågeln utgör sig att fungera i de fall då konsumenterna inte ser vilka 

varumärken det handlar om. Personerna blev mycket osäkra över vad dem skulle välja och då 

började analysera de olika alternativen med varandra där de till slut valde den produkt som 

lockfågeln hade i avsikt att öka försäljningsandelarna på. Denna undersökning bevisar att 

lågkvalitetslockfåglar bör vara ett välkommet hjälpmedel att ta till för butiker då de vill 

försöka sälja mer av en specifik produkt som för nuvarande är ett billigt alternativ för 

konsumenterna. Högkvalitetslockfågeln som introducerades fick ett avvikande resultat, istället 

för att behålla sina nuvarande försäljningsandelar från start minskade dessa istället, men dock 

har den produkt som högkvalitetslockfågeln har för avsikt att sälja fortfarande flest 

marknadsandelar av de tre alternativen i sammanhanget.   

Rapporten visar även en identisk undersökning med denna som nämns ovan fast skillnaden 

här är att konsumenterna ser vilka varumärken de olika alternativen har. Resultatet skiljer sig 

radikalt jämfört med undersökningen utan varumärkesbilder. Vi ser här att 

lågkvalitetslockfågeln inte lyckas att öka försäljningsandelarna på den produkt ICA ketchup 

som ska öka sina försäljningsandelar. Även högkvalitetslockfågeln misslyckas med att 

bibehålla Felixs försäljningsandelar men lyckas ha flest marknadsandelar av de tre 

alternativen. Enligt denna undersökning är inte lockfåglar ett hjälpmedel för butiker om de 

vill sälja mer av en specifik produkt. Varför resultatet blev annorlunda är en mycket möjlig 

förklaring att personerna som deltog klargjorde för oss att de gjorde valet enkelt då de valde 

att köpa en produkt som de tidigare har testat innan och därigenom slippa risken över att de 

gör ett felköp som de kanske inte blir nöjd över. Konsumenter går efter den produkt som 

anses ha mest värde för dem, detta brukar vara ett speciellt märke som de alltid har köpt och 

därför köper de samma märke hela tiden. I fältundersökningen framkom det att majoriteten av 

personerna föredrog Felix och YES till hög grad, att dessa varumärken är populära är inget 
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som är konstigt anser en butik eftersom dessa varumärken toppar deras mest sålda enheter i 

kategorin handdiskmedel och ketchup. Denna statistik visar tydligt att det förekommer 

varumärken som är mer populära än andra, det är svårt för andra varumärken att gå om det 

regerande varumärket på denna lista eftersom det framkom att YES under många år har legat 

på första plats. Eftersom YES fortfarande ligger på högsta positionen i listan är detta en 

bekräftelse på att detta varumärke gillas av många, det har köpts från år till år av majoriteten 

konsumenter. Vilket indikerar att konsumenterna har skaffat sig starka positiva attityder till 

varumärket. Detta gäller då även för Felix eftersom de ligger på första plats när det handlar 

om ketchup. Med orsak att konsumenter är varumärkesberoende får dem inte att börja 

analysera alternativen med varandra, vilket en lockfågel har som syfte att starta. Genom att 

analysering bortses blir det svårt för lockfågeln att öka försäljningsandelarna på en produkt 

och därigenom blir detta hjälpmedel ineffektivt. Situationen för butikerna är den att det inte 

går att undgå för dem att inte visa vilket varumärke produkterna har i butiken. Med orsak av 

detta och att konsumenterna visat sig till hög grad vara mycket varumärkesmedvetna kommer 

lockfåglar antagligen inte fungera i praktiken för livsmedelsbutikerna även om den tidigare 

undersökningen visade sig vara positiv till viss del, det är favoritvarumärket i första hand som 

väljs av konsumenterna. 

Vid undersökningstillfället kan det även utlösas att majoriteten av alla personer valde det dyra 

alternativet i alla de fall då det enbart fanns två alternativ att ta ställning till. Ett stort antal av 

dessa konsumenter förklarade att de hellre betalade lite mer för att komma ifrån det billiga 

alternativet som upplevs ha sämre kvalitet. Såhär långt går det ta ställning till att från vårt 

resultat, och det forskarna säger, att teorin överensstämmer med varandra. En av de 

intervjuade cheferna ansåg att konsumenterna är väldigt kvalitetsmedvetna och utgår oftast att 

köpa produkter som är lite dyrare. Även en annan chef höll med om att konsumenterna är 

kvalitetsmedvetna, men många är även prismedvetna, det går inte att se några sorts 

konsumenter som dominerar. Båda cheferna har rätt i uppfattningen om hur konsumenterna är 

då de både svarat att många var kvalitetsmedvetna och många mer prismedvetna. Dock som 

nämns ovan blir resultatet inte lika trovärdigt att det i praktiken skulle stämma överens med 

teorin längre eftersom det framkommit att till stor del alla konsumenter utgår efter att köpa sitt 

favoritmärke, därför betyder detta att det blir svårt att veta om konsumenterna tänker ”betalar 

jag några kronor mer får jag bättre kvalitet”, på produkten vilket två alternativ enligt forskarna 

ska få konsumenterna att tänka. Detta med favoritmärke går att utläsa tydligt vid 

undersökningen om handdiskmedel, då många var lojala mot YES. När YES inte fanns med 
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som alternativ blev personerna tvingade att välja ett annat varumärke då de flesta 

konsumenter i tabell 7 valde Skona, men när alternativet YES vs. Skona presenterades i nästa 

bild gick en stor del av dem som valde Skona över till YES. Det som kan tolkas av detta är att 

konsumenterna har mer positiva erfarenheter gentemot YES än de andra märkena, då även en 

del av dem som valde Coop i tabell 7 gick över till YES när dessa två konkurrerade mot 

varandra. Därför behövs det djupare granskning av detta område för att kunna dra rätt 

slutsatser vilket av dessa två sätt konsumenterna resonerar vid valet av två alternativ. 

Avslutningsvis försöker konsumenterna ofta leta efter genvägar när det kommer till beslutet 

att göra ett val mellan olika alternativ. Alla har sina egna knep de tar till eller som majoriteten 

av de intervjuade tänkte att, antingen betalar dem lite extra pengar för att vara säker att de får 

en någorlunda produkt med bättre kvalitet eller så köps samma varumärke en gång till 

eftersom produkten har blivit testad och de slipper ta risken att inte bli nöjda vid köpet av ett 

obekant varumärke. Just detta med varumärke är väldigt viktigt för konsumenterna och de vill 

ogärna byta eller köpa ett varumärke de inte känner till eller inte tycker om. Detta kunde 

speciellt ses vid valet av handdiskmedel då konsumenterna ogärna valde mellan två alternativ 

där YES inte fanns med. De tog då lätt till knep som att betala lite extra för att det då 

upplevde konsumenterna att kändes bättre. Men så fort YES dök upp som ett alternativ gick 

de direkt över till detta ”trygga” alternativ. 
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7 Rekommendationer och reflektioner 

Nedan följer våra egna reflektioner och rekommendationer. Vi granskar vad vi kunde ha gjort 

annorlunda med vår undersökning och hur livsmedelsbutikerna kan förbättra deras 

arbetssätt. Genom denna rapport ger vi en återkoppling till butikerna som förstärker deras 

kunskaper om lockfåglar och på så sätt ge motivation eller avråda till fortsatt arbete inom 

detta område. 

 

Butikerna arbetar inte i dagsläget med lockfåglar och de planerar inte heller att göra det i 

framtiden, vilket vi håller med dem att lockfåglar inte tycks vara lösningen för dessa 

livsmedelsbutiker för att öka försäljningen av en specifik produkt. Vi anser att lockfåglar inte 

kommer fungera då de konsumenter vi har intervjuat har visat att de är mycket 

varumärkesinriktade och hellre väljer ett bekant varumärke som de testat på innan.  

 

Under den period vi var ute och gjorde vår undersökning hade det precis varit löning för de 

allra flesta, vi tror att detta kan ha en liten betydelse då det kan ha påverkat konsumenternas 

svar. Detta eftersom konsumenterna nu har lite mer pengar att röra sig med och på så vis 

tenderar de att välja det lite dyrare alternativen eftersom de har råd att ”lyxa till det”. Det hade 

varit intressant om vi även gjort om undersökningen på nytt, men vid en annan tidsperiod till 

exempel innan löning för att se om detta hade gett resultatet ett annat utfall.  

 

Våra rekommendationer till butikerna är: 

 Ta hänsyn till tidpunkten i månaden när specialexponeringar byggs upp. 

 Ta hjälp av andra produkter i hyllan. 

 

Butikerna arbetar flitigt med specialexponeringar men att de kanske inte tänker på, vilket är 

vårt exempel till dem, att exponera billiga produkter när konsumenterna har mindre pengar att 

röra sig med (veckan innan lön) samt dyra produkter när konsumenterna precis har fått lön. 

Om butikerna exponerar dyra produkter när konsumenterna har som minst pengar att röra sig 

med säljer dem kanske inte så mycket av denna produkt.  

Specialexponeringar är som sagt ett aktuellt hjälpmedel när butikerna vill sälja mer av en 

specifik produkt. Vi tycker att det finns fall då butikerna kan undgå att specialexponera och de 

gäller då de produkter där de vill sälja den dyraste enheten av när det endast finns ett 

konkurrerande varumärke till i den varugruppen. I vår undersökning visade det sig att 
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majoriteten av konsumenterna föredrog det dyraste alternativet av två produkter. Därför skulle 

det inte göra butiken något om de lät det dyraste alternativet stå kvar i hyllan tillsammans med 

ett billigt för att majoriteten av konsumenterna kommer i vilket fall som helst att välja det 

dyrare alternativet. Detta kan vi se när vi visar två alternativ både att konsumenterna ser 

varumärket på ketchup och när varumärket på denna inte syns, samt i alla tre sammanhangen 

när det handlar om olika handdiskmedel. Dock i dessa fall kan vi inte dra någon slutsats att 

konsumenterna enbart kommer att välja det dyraste alternativet eftersom det framkom vid 

undersökningstillfället att de flesta personerna gjorde sitt val efter vilket varumärke de 

individuellt tycker om bäst. Därför överlämnar vi detta experiment till butikerna att utforska 

själva och se vad de kommer fram till för slutsatser. 
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Bilagor och appendix 

 

Bilaga I 

Individuella reflektioner 

Veronica Jakobsson 880727-1609 

Att skriva ett examensarbete har gett mig en hel del vad gäller just uppsatsskrivande. Innan 

denna stora uppgift hade man nog tagit ganska lätt på vad en uppsats egentligen är, eller det 

hade i alla fall jag gjort känner jag så här efteråt. Spontant känner jag att jag inte skulle kunna 

skriva ett sådant här arbete ensam, att ha en kurskamrat att skriva med har gett väldigt 

mycket. Man får någon att bolla idéer med och diskutera olika saker, vilket har hjälpt mitt 

eget lärande men också fått rapporten att bli bättre. Att genomföra intervjuer med 

butikscheferna var något vi gjort tidigare och just denna del har inte varit något direkt nytt. 

Däremot att gå ut på staden och ställa frågor till personer man inte känner var lite speciellt till 

en början. Man trodde att människor skulle reagera på ett annat sätt än vad de egentligen 

gjorde. De flesta människor var faktiskt väldigt tillmötesgående och väldigt intresserade av 

vad man faktiskt gjorde för arbete. Visst vissa var skeptiska till en början men när de fick reda 

på vad man gjorde för arbete var de intresserade och ville vara med. Just denna del har hjälpt 

mig en del då jag först var väldigt nervös att stoppa människor för att det kändes lite pinsamt, 

men efter ett tag kom man in i det och då gick det lättare. 

Att skriva själva arbetet har varit en resa i sig, från första början hade vi lite svårt att 

bestämma oss över vad vi egentligen skulle skriva om. Vi var inne på paketinslagning först 

och båda har varit överens egentligen hela tiden, men vi fick lov att ändra tankegång då det 

inte fanns någon direkt forskning angående paketinslagning. När vi sedan läste om lockfåglar 

och insåg att det fanns en del vetenskapliga artiklar om detta blev det intressant och vi satte 

oss ner för att börja läsa och skriva mer. De artiklar som fanns var ett par tiotal år gamla och 

det var lite det som fick oss intresserade, kunde denna metod fungera i nutid? Innan vi började 

hade vi läst lite om just lockfåglar i en tidigare kurs, därför hade vi lite koll på vad det innebar 

redan innan vi började. Att hitta vetenskapliga artiklar var inte så himla svårt då det i den 

litteratur vi använde till kursen fanns en hel del hänvisningar till olika artiklar. Dessa var 

relativt enkla att hitta via sökmotorer och bibliotekskataloger via internet. 
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När det kommer till vårt lärande och hur vi båda har tagit oss igenom den här rapporten tycker 

jag att båda har gjort ett bra arbete. Vi har hjälpts åt och gjort olika delar, vissa har vi gjort 

tillsammans medan vi delat upp andra delar för att det skulle bli lättare att skriva. Vi har 

diskuterat allt vi skrivit och genomfört intervjuerna tillsammans, i alla fall de intervjuerna 

med butikscheferna. De små intervjuerna med konsumenter genomfördes på så sätt att först 

gick min arbetskamrat ut i Motala för att få tag på konsumenter som ville delta i 

undersökningen. Hon märkte snart att hon inte skulle komma upp i det önskade antalet 

konsumenter, därför tog jag och gjorde resten av undersökning på min hemort. När det 

kommer till själva skrivandet av rapporten har vi som sagt gjort vissa delar var för sig, detta 

för att sedan kunna läsa varandras och diskutera om det är något vi saknar eller behöver lägga 

till/ta bort. Detta har varit ett bra sätt att arbeta på enligt mig eftersom vi bor i olika städer och 

därför inte kunnat träffas så ofta. Vi har gjort våra delar i hemmet och sedan skickat det till 

varandra.  

Efter examensarbetet har jag fått en ännu bättre förståelse över hur det går till att skriva en 

rapport, detta både tack vare kurslitteratur vi haft men också tack vare min arbetskamrat som 

har kunnat vissa saker som jag inte visste om. Detta har fått mig att lära mig nya saker och 

nya tips om hur en rapport läggs upp. Jag tycker att vi båda har gjort lika mycket i arbetet men 

kanske inte i samspel, ibland har min kamrat haft en produktiv dag/vecka medan jag kanske 

haft annat att tänka på och nästa vecka är det tvärtom. Men vi har alltid gjort vår del som vi 

kommit överens om att vi ska göra tills nästa gång vi träffats. Vi har försökt att träffats en 

stund varje vecka för att diskutera vad som har gjorts och hur vi ska lägga upp det i 

fortsättningen. Detta har varit ett bra arbetssätt och jag anser att vi båda följt de planer och 

diskussioner vi tillsammans kommit fram till. 
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner 

Cecilia Persson, 900315-4946, Motala 

 

Mina förkunskaper angående lockfåglar var från start väldigt dåliga. Jag hade hört talas om 

lockfåglar via en kurs i detta butikschefsprogram, men mer ingående vad dess innebörd 

egentligen handlade om har blivit mer självklart nu under arbetets gång. Genom att ha arbetat 

och sökt information om ämnet har det framkommit att det är många fler delar som även kan 

kopplas ihop med rapporten som jag har fått lära mig och som vi har haft användning av i 

arbetet, t.ex. att konsumenterna tenderar att betala några kronor extra för att få en upplevd 

bättre kvalitet på produkten. Rapporten har bidragit till att jag självfallet har fått fler 

kunskaper om just lockfåglar men att jag även har fått andra lärdomar som jag kan dra nytta 

av i framtiden. Något är uttrycket: ”Det blir inte alltid som man har tänkt sig”, och det kan 

jag hålla med om att resultatet inte blev som förväntat. Jag var inställd på att lockfåglar skulle 

fungera främst framför allt att det är testat av seriösa forskare och experter litar de allra flesta 

på, även jag. Jag hade inte innan arbetets början trott att varumärket som till slut visat sig ha 

en så stor betydelse var det som var avgörande för majoriteten av de personer som har fått 

delta i vår undersökning. Det har även varit nyttigt för mig att se det hela från två olika 

perspektiv, butikchefernas och konsumenternas, då båda sidor ger olika förklaringar. Jag 

uppfattar det som att cheferna har sina egna uppfattningar och syn på saken medan 

konsumenterna är själva ”facit” till hur det verkligen ligger till. Butikscheferna kan hänvisa 

att någonting fungerar via register över försäljningsstatistik, men har svårare att pricka rätt 

över vad det kan beror på. Därför förstår jag nu vikten över hur viktigt det är att ta hjälp av 

konsumenterna i så stor mån som möjligt för de kan förklara saker som en butikschef inte kan.   

Att skriva en rapport och allt som det innebär är något som jag inte är helt obekant med. 

Däremot har jag i detta arbete tänkt mer på hur de meningar vi skriver kan tolkas av andra 

läsare. Jag har verkligen granskat texten och de ord som vi använt i uppsatsen denna gång 

jämfört med andra uppsatser jag skrivit tidigare, orsaken till detta vet jag inte själv men det är 

absolut ett inövande som kommer hjälpa mig i kommande uppsatser.  

 

Vi har enligt överenskommelse valt att skriva de olika avsnitten i arbetet självständigt på var 

sin ort och har träffas cirka en gång i veckan för att gemensamt se över det som 
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dokumenterats.  Vi har kontinuerligt skickat via mejl de justeringar som någon har gjort i 

dokumentet till varandra då den andra kan läsa och fortsätta att arbeta vidare på stycket. Vi 

har inte arbetat så att en person enbart har fokuserat att skriva på till exempel teoridelen och 

den andra personen på någon annan del, detta tycker jag har varit bra för att det kanske skulle 

funnits en risk att uppsatsen fick två olika ”språk”, alla har sitt eget ordförråd och det kanske 

skulle ha stört läsaren om det var en så tydlig skillnad i avsnitten. Insamlandet av empirin har 

vi tillsammans arbetat fram då intervjuer med cheferna skett, dock vid fältundersökningen har 

min gruppmedlem intervjuat fler personer. Detta därför i staden där hon bor finns det fler 

invånare och att insamlandet av åsikter skulle gå mycket fortare om undersökningen ägde rum 

där eftersom det knappt är folktomt på torget. När jag försökte göra en av dessa tre 

undersökningar på min hemort passerade det en enstaka person lite då och då, det skulle ta för 

lång tid innan jag hade fått ihop den mängd personer vi önskade. Då jag gick på torget där 

med min pärm uppfattades jag antagligen som att utgöra mig själv att vara en försäljare för 

omgivningen, många som gick förbi försökte att undgå ögonkontakt med mig och jag kan 

knappt öppna min mun innan de bestämt sa ”Nej jag har inte tid”. Jag insåg att jag måste 

byta taktik, istället öppnade jag pärmen och gick tydligt omkring med bilder på ketchup och 

när en person närmade på avstånd sa jag: ”Hej vilket alternativ skulle du köpa? Jag gör ett 

skolarbete”. Framgången till att jag började få personer att prata med mig beror enligt mig på 

att personerna förstod att de bara behövde peka på en bild och sen gå vidare, inget som 

uppfattas direkt jobbigt. Detta är en färdighet som jag känner att jag utvecklade, att fort visa 

vad det är jag vill. Jag inser att om jag hade inlett konversationen med ”Hej har du tid en 

minut” hade många personer antagligen sagt nej. Lika så ökade jag mitt engelska ordförråd då 

jag fick arbetade med komplicerade engelska artiklar och gav mig nya språkfärdigheter.  
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Bilaga 3 

Frågor till butikerna 

Vi började med att visa de bilder nedan även för butikerna för att få deras syn på detta. Sedan 

diskuterades dessa frågor: 

1. Vet ni vad en lockfågel är? 

2. Använder ni er av detta? Varför/varför inte? 

3. Vilka varor skulle ni vilja sälja mer av? 

4. Varför vill ni sälja just den produkten av det specifika märket? 

5. Tror du att kunden uppfattar att ju mer pengar de betalar ju mer kvalitet får de? Varför 

tror du det är så? 

6. Kan ni se att lockfåglar bidrar till mer marknadsandelar eller annat? 

7. Hur gör ni för att konsumenterna ska välja bort det billigaste alternativet i en 

varugrupp? 

8. Hur gör ni för att de ska välja det dyraste? 

9. Hur gör ni för att de ska välja ett nytt varumärke som introduceras? 

10. Hur gör ni för att de ska välja det billigaste alternativet? 

11. Hur tror du att de andra produkterna som exponeras bredvid inom samma varugrupp 

påverkar valet för konsumenterna? 

12. Skulle ni kunna tänka er att testa arbeta med lockfåglar? 
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Bilaga 4 
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