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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla våra medstudenter på Karlstads universitet som har ställt 

upp och deltagit i vår undersökning. Vi vill även tacka Anders Walfridsson för hjälpen 

med SPSS och ett jätte tack till våra handledare Martin Löfgren och Poja Shams för 

nedlagt tid på såväl dagar som kvällar, visat tålamod och väl vald vägledning. 
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Abstrakt 

Syftet med den här uppsatsen är att se om hyllplacering i vertikalled är en faktor som 

påverkar en konsuments prisuppfattning av varan i fråga. I denna kvantitativa studie så 

undersöks detta fenomen på kaffeförpackningar och diskmedel. För att undersöka detta så 

genomfördes en enkät-undersökning på 100 personer som fick svara på bakgrundsfrågor 

om bland annat sina köpvanor, samt skatta pris och lyx-faktorn på 3 bilder och totalt 45 

produkter. Undersökningen visade mycket men inte att hyllplaceringen hade någon 

betydande inverkan på prisuppfattningen. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to see if shelf-space is a factor influencing a consumer's price 

perception of the product in question. This quantitative study examined this phenomenon 

in coffee packaging and detergent. To examine this, a questionnaire survey was answered 

by 100 people who were asked questions about their background and their purchasing 

habits, and also estimate the price and the luxury factor of three images and a total of 45 

products. The survey showed a lot but not that shelf-space had any significant influence 

on price perception. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet, själva problemformuleringen, syftet med 

uppsatsen samt de avgränsningar som har gjorts att presenteras. 

 

1.1. Bakgrund 

Det kommer ständigt nya produkter, nya varianter av redan existerande produkter samt nya 

varumärken. Fler och fler produkter erbjuds på marknaden men affärerna och säljytorna ökar 

inte i samma takt.  Detta innebär att fler produkter slåss om samma utrymmen.  Trycket till 

följd av denna situation har lett till att mer fokus har hamnat på affärernas hyllutrymme 

(Curhan 1972). Konkurrensen om säljytorna har lett till spekulationer gällande hyllplacering. 

Var i hyllan är det optimalt att placera produkter? Högt eller lågt? Det finns mycket forskning 

sedan tidigare som rör hyllplacering och hyllallokering, men inte så mycket som är vinklat 

mot prisuppfattning. Stor del av den tidigare forskningen är fokuserad på försäljningssiffror. 

Annan forskning är mer riktad mot vilka övriga faktorer som är med och påverkar 

försäljnings- kvantiteter, och vidare har samma forskning försökt att kartlägga i vilken 

utsträckning dessa faktorer påverkar en varas försäljningskvantitet. Det vill säga om hur 

mycket mer en viss utvald produkt säljer om den flyttas i hyllväggens horisontal-/vertikal-led, 

hur många ”ansikten” en produkt visar, förpackningens storlek och färger med mera.  

 

1.2. Problemformulering 

 Uppfattas en produkt olika beroende på vilket hyllplan den är placerad på?  

 Påverkar hyllplacering i vertikalled konsumenters prisuppfattning gällande en 

produkt? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med vår undersökning är att försöka ta reda på om prisuppfattningen för en produkt blir 

annorlunda beroende på var i butikshyllan den är placerad. Undersökningen kommer att göras 

i samarbete med Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstad Universitet och förhoppningen är 

att undersökningen kommer att kunna användas som grund för vidare forskning inom ämnet. 
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1.4. Avgränsningar 

I denna uppsats kommer undersökningen att avgränsas till att behandla två olika 

produktgrupper, kaffe och diskmedel. Produkterna kommer att delas in i två mindre grupper 

och benämnas lyxprodukter och budgetprodukter. 

 

Undersökningen kommer att genomföras vid Karlstad Universitet, vilket troligtvis leder till att 

de medverkande avgränsas av en homogen grupp, det vill säga i detta fall studenter. 

Majoriteten av de medverkande kommer att vara i ungefär samma ålder och ha ungefär 

samma årsinkomst. 

2. Teori 

I detta kapitel kommer den teori som ligger till grund för de slutsatser som dragits att läggas 

fram. Relevant fakta angående varumärke, ögats rörelsemönster samt hyllplacering kommer 

att presenteras. 

2.1. Varumärke 

Ett varumärke kan fylla funktionen som en kvalitetsindikator. Då det är svårt för en 

konsument att bedöma produktegenskaper i detalj innan produkten har inhandlats, används 

varumärken som en indikator på kvalitet. Varumärket associeras till olika attribut, billigt, dyrt, 

bra eller dåligt. Associationerna ligger till grund för ett varumärkes värde. Konsumenter 

utnyttjar redan förvärvad kunskap om varumärken vid beslut gällande ett inköp. 

De flesta konsumenter vet vad det är för produkt som säljs, vilka egenskaper den har och vilka 

konsekvenser konsumtionen ger, bara genom att höra ett varumärkesnamn. Varumärken är 

informationsbärare och används av konsumenter när de utvärderar alla typer av produkter 

(Dahlén & Lange 2009). 

 

2.2.  Ögats rörelsemönster 

Forskning gällande ögats rörelsemönster är viktigt för att förstå betydelsen av placering av 

sortiment. Rik Pieter och Luk Warlop gjorde 1999 en undersökning gällande ögats 

rörelsemönster och hur konsumenters ögon rör sig då de letar igenom en hylla. De lät 

respondenterna vila sin haka på en plåtställning medan de exponerade olika hyllösningar på 

diabilder. Under tiden respondenterna tittade på bilderna föreställande hyllösningarna 

fotograferades pupillen på respondenternas högra öga 50 gånger i sekunden för att undersöka 
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rörelsemönstret. I hyllorna stod det olika schampomärken, och respondentens uppgift var att 

markera vilket av schampomärkena de skulle välja om de var i en butik. Majoriteten av 

respondenterna valde det varumärke som de hade rakt framför sig i hyllan (Nordfält 2007). 

 

Chris Janiszewski gjorde 1998 även han en undersökning gällande ögats rörelsemönster. Han 

utgick då från teorier om hur ögat klarar av att fokusera rakt fram och ett litet antal grader i 

radie. Han kom fram till med sin undersökning att då ögonen är placerade bredvid varandra 

straffas produkter som placeras för långt ifrån mitten. Produkter som placerades långt från 

mitten i höjdled straffades hårdare än de som placerades långt från mitten i sidled (Nordfält 

2007). 

 

2.3.  Hyllplacering 

1999 utförde Stephen J. Hoch, Eric T. Bradlow och Brian Wansink ett experiment om 

butikssortiment och om konsumenter uppfattar sortimentet som varierat.  De aspekter de valde 

att undersöka var hur skillnader i attribut mellan artiklarna påverkar sortimentsupplevelsen, 

hur organisationen i hyllplaceringen påverkar och hur köparens intentioner påverkar. För att 

se om det gör någon skillnad om produkterna skiljer sig åt i flera olika avseenden användes en 

del olika färger, former och påhittade namn samt så byggdes mängder av olika planogram för 

att se vilken av dimensionerna som påverkar den upplevda skillnaden mest och hur 

placeringen av de olika produkterna spelar in. För att undersöka om placeringen spelade in så 

varierades produkternas placering i de olika planogrammen. Det som framgick ur 

experimentet var att produkter i första hand jämförs med de produkter som ligger precis intill 

varandra. Omedelbar närhet mellan två produkter krävs dock för att en jämförelse ska ske 

automatiskt. Om två produkter åtskiljs av en eller flera andar produkter så minskar chansen att 

produkterna jämförs eller kopplas samman (Nordfält 2007). 

 

Xavier Drèze, Stephen J. Hoch och Mary E. Purk (1994) gjorde ett experiment där de byggde 

om och ändrade planogram efter försäljning i 60 stycken slumpmässigt utvalda butiker. I 

experimentet testades flera områden, 1) om butiker med olika kundgrupper behövde olika 

planogram, 2) vilken effekt en butik kunde tänkas få av att flytta runt varugrupper till andra 

platser i butiken och därigenom (a) åstadkomma sambandsexponeringar och (b) underlätta för 

kunden, 3) vilken effekt detaljisten kunde förväntas få av att variera antalet ansikten och 4) 

vilken placering i hyllan som var optimal i höjdled respektive sidled. De nya planogrammen 
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resulterade bl.a. i ökning och minskning av ansikten, förändring i hyllhöjd och förändring av 

produktplacering. 

 

Jämförelser mellan placering i höjdled och sidled visade att det är viktigare att hamna rätt i 

höjdled än i sidled. Graferna som beskriver den bästa platsen horisontellt visade sig vara 

ganska plana, det fanns alltså ingen plats som var bättre än någon annan på det horisontella 

planet. Placering i höjdled visade sig vara nära tre gånger viktigare än placering i sidled. I 

höjdled visade det sig att ögonhöjd var den bästa platsen. Genom att flytta en produkt från det 

sämsta stället till det bästa stället vertikalt så ökade försäljningen med 39 %. Det visade sig 

även att placering var viktigare än antalet ansikten. Få ansikten i ögonhöjd var bättre än 

många ansikten på bottenhyllan (Drèze et al. 1994). 

Lauranne Buchanan, Carolyn J. Simmons och Barbara A. (1999) gjorde även de ett 

experiment gällande hyllplacering. För att ett varumärke ska bli och fortsätta vara 

framgångsrikt måste alla delar av marknadsmixen stämma överens med varumärket. 

Varumärkets position måste stödjas av produktens kännetecken, reklambudskap, prisnivå och 

val av affärsspridning. Inkonsekvenser i marknadskommunikationen kan leda till omvärdering 

av varumärket och slutligen minska varumärkesvärdet. 

De ansvariga för varumärket tar de flesta strategiska besluten som påverkar konsumenters 

intryck av märket genom reklam, val av återförsäljare osv. De har däremot inte full kontroll 

över märkets presentation till konsumenter. Det är återförsäljarna som bestämmer i vilken 

miljö och vilket sammanhang som märket presenteras för konsumenterna. Tillverkarna vill att 

märket ska presenteras i sammanhang med andra varumärken med ungefär samma position 

och status, framför mindre kända eller okända varumärken. Detta för att konsumenten kan 

börja ifrågasätta varumärket om det blandas med mindre kända eller okända märken. 

Återförsäljare däremot, kan vilja placera varumärket med mindre kända eller okända märken 

med motivet att det kända varumärkets status ska ”smitta av sig” på de mindre kända eller 

okända märkena och på så sätt öka även deras försäljning. 

Buchanan, Simmons och Bickart påstår att konsumenter har förväntningar gällande 

förhållanden mellan varumärken och i experimentet undersöker de om presentationer av 

varumärken som inte stämmer överens med de förväntningarna som konsumenterna har kan 

leda till omvärdering av varumärket.    

De hävdar dessutom att om företräde ges till olika varumärken så skapas olika förväntningar 

om varumärkenas skillnader och likheter. Som väntat visade det sig att när ett känt, starkt 
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varumärke gavs företräde så förväntades det finnas skillnader mellan varumärkena, medan om 

ett mindre känt eller okänt märke gavs företräde så förväntades det finnas likheter mellan 

varumärkena. Med andra ord så är det mindre fördelaktigt för ett känt varumärke att 

presenteras tillsammans med mindre kända eller okända varumärken, och det kan i värsta fall 

leda till en omvärdering av varumärket till det sämre (Buchanan et al. 1999). 

Ronald Curhan (1972) håller även han med om att vissa exponeringar av produkter t.ex. olika 

hyllplaceringar kan påverka försäljning, men han påstår även att det enbart är en liten orsak 

och att det finns andra faktorer som har större inverkan. Exempel på andra faktorer som 

påverkar försäljningen mer är förpackningsstorlek, pris, marknadsandel och varumärke. 

Hävdar även han att ögonhöjd är den bästa placeringen och de produkter med störst marginal 

placeras oftast här. 

 

2.4.  Psykologiskt perspektiv 

Man kommer upp till himmelen och ner till helvetet, enligt bibeln. När något är bra ger man 

tummen upp och när något är dåligt ger man tummen ner. Glada människor är uppåt och 

ledsna människor är nedstämda. Med andra ord så associeras högt och uppåt som något som 

är bra, medan lågt och neråt associeras till något dåligt (Meier & Robinson 2004). Man kan se 

upp till någon och man kan se ner på någon. När hierarkikartor ritas hamnar oftast den med 

mest makt överst i kartan, och resten hamnar nedanför (Schubert 2005). 

 

3. Metod 

I detta kapitel kommer metod, genomförande av undersökningen, enkäterna, respondenterna, 

reabilitet och validitet beskrivas närmare.  

3.1. Metodval 

Den kvantitativa metoden används främst då det finns en vilja eller ett behov av en bredare 

undersökning. Den kvantitativa metoden undersöker fler enheter istället för att gå på djupet 

och enbart undersöka få enheter. 

 

De nackdelar som riktas till den kvantitativa metoden är att den är ytlig då den enbart går på 

bredden. Fördelarna med metoden är att den är både mindre tidskrävande och mindre kostsam 
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än den kvalitativa metoden. Att gå på bredden ökar även möjligheterna att generalisera 

undersökningens resultat från ett stickprov till en population (Jacobsen 2002). 

 

3.2. Experiment 

Enligt Jacobsen (2002) är experimentell uppläggning den idealiska kausala utformningen av 

en undersökning. Kausal innebär förklarande av ett förhållande eller fenomen. Två olika 

fenomen ska ha samverkan, det ena fenomenet är orsaken och den andra är verkan. I denna 

undersökning är hyllplaceringen orsaken och prisuppfattningen är verkan. 

 

Den experimentella utformningen innehåller ofta 4 element, Jämförelse, Randomisering eller 

slumpmässigt urval av användare i de båda jämförelsegrupperna, Tidsseriedata och Aktiv 

manipulation. 

 

 Jämförelse innebär att förändringar som skett i en grupp jämförs med de förändringar 

som skett i en annan grupp. Oftast jämförs förändringar som skett i en 

experimentgrupp som blivit utsatta för ett experiment med de förändringar som skett i 

en kontrollgrupp som inte blivit utsatt för samma experiment. 

 

 Randomisering innebär att urvalet av de medverkande i båda grupperna är gjort 

slumpmässigt. Genom slumpmässigt urval är det högst sannolikt att de båda grupperna 

är direkt jämförbara. 

 

 Tidsseriedata innebär att en undersökning av de båda gruppernas tillstånd görs innan 

experimentet genomförs samt en tid efter det att experimentet har genomförts. 

 

 Aktiv manipulation innebär att ett förhållande som tros vara orsaken till ett fenomen 

manipuleras i experimentgruppen, men inte i kontrollgruppen. 

 

Kritiker hävdar att manipulationselementet nästan alltid ger en undersökningseffekt som gör 

det svårt att skilja på den egentliga orsakens verkan från effekten av själva undersökningen 

uppläggning. Experiment kritiseras för att skapa konstlade situationer och därmed även 

konstlade resultat. En förutsättning för ett experiment är att experiment- och kontrollgruppen 
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är oberoende av varandra samt att enheterna ska vara slumpmässigt fördelade i de två 

grupperna, något som kritiker påstår är omöjligt att uppnå i verkligheten (Jacobsen 2002).  

 

3.3. Enkäter 

Undersökningen bestod av två enkäter. Enkäterna bestod av bakgrundsfrågor samt bilder av 

produkter i butikshyllor.  

 

Enkäterna var uppbyggda på så sätt att först skulle 12 stycken bakgrundsfrågor som ger en 

överblick över deras köpvanor besvaras. Efter bakgrundsfrågorna kom det 3 bilder, alla 

föreställande en butikshylla med sammanlagt 15 produkter. Butikshyllan bestod av 3 hyllplan 

med 5 produkter på vardera plan. Respondentens uppgift var att prissätta produkterna i 

vardera butikshylla. Sammanlagt blev 45 produkter behandlade per respondent. 

 

3.3.1. Enkät 1 

Butikshylla 1 föreställde 15 stycken kaffeförpackningar med olika varumärken. 

Respondentens uppgift var att efter en skala från 1 till 7 numrera de olika produkterna efter 

hur lyxiga de var där 1 representerade lyxprodukt och 7 representerade budgetprodukt. 

 

Butikshylla 2 föreställde även den 15 stycken svenska kaffeförpackningar med olika 

varumärken. På övre hyllplanet var lyxprodukterna placerade och på nedre hyllan var 

budgetprodukterna placerade. Respondentens uppgift var att pissätta alla produkterna.  

 

Butikshylla 3 föreställde 15 stycken amerikanska diskmedelsförpackningar med olika 

varumärken. På övre hyllplanet var budgetprodukterna placerade och på nedre hyllplanet var 

lyxprodukterna placerade. Respondentens uppgift var även här att prissätta alla produkterna. 

(se Bilaga 4) 

 

3.3.2. Enkät 2 

Butikshylla 1 var likadan som butikshylla 1 i Enkät 1, förutom att varumärkena på den nedre 

hyllan var ocensurerade. 
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Butikshylla 2 var likadan som butikshylla 3 i Enkät 1, det vill säga amerikanska 

diskmedelsförpackningar. Produkterna hade däremot ändrat placering i hyllorna, 

lyxprodukterna var nu placerade på den övre hyllan och budgetprodukterna på den nedre 

hyllan. 

 

Butikshylla 3 var likadan som butikshylla 2 i Enkät 1, det vill säga svenska 

kaffeförpackningar. Produkterna hade även här ändrat placering i hyllorna, lyxprodukterna 

var nu placerade på den nedre hyllan och budgetprodukterna var placerade på den övre hyllan. 

(se Bilaga 5) 

 

3.4. Urval 

Det slumpmässiga urvalet gjordes vid Karlstad Universitet, vilket innebär att majoriteten av 

de medverkande är studenter. Det var 100 medverkande i undersökningen som delades in i två 

lika stora grupper om 50 personer i varje. 

 

3.5. Bakgrundsfakta om de medverkande 

För att få en överblick över respondenterna och deras köpvanor ställdes frågor såsom kön, 

ålder, vem i hushållet som brukar göra inköpen, i vilken butik majoriteten av inköpen görs 

samt om de jobbar vid sidan av studierna. Frågor gällande hur ofta produkterna brukar 

inhandlas, hur mycket som brukar inhandlas varje gång samt hur de resonerar vid inköpet 

ställdes för att få bättre vetskap om respondenternas förhållande till produkterna. 

 

3.6. Genomförande av undersökning 

Undersökningen kommer att utföras för att se om prisuppfattningen angående produkterna 

kaffe och diskmedel påverkas av vilket hyllplan produkten är placerad på. 

 

Sammanlagt så medverkade 100 personer, där de medverkande var studenter vid Karlstads 

Universitet. De medverkande fick en enkät med 12 bakgrundsfrågor som de skulle fylla i 

enskilt. Efter frågorna kom det tre olika bilder på affärshyllor med 3 plan vardera. Första 

gruppen fick enkät nr 1, där lyxprodukterna gällande kaffe var placerade på översta 

hyllplanet, och lyxprodukterna gällande diskmedel var placerade på nedersta hyllplanet. 
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Grupp 2 fick enkät nr 2, där hyllplanen var omvända. Kaffe lyxprodukterna var här placerade 

på det nedersta hyllplanet och diskmedel lyxprodukterna var placerade på översta hyllplanet. 

Sammanlagt prisgav varje respondent 45 produkter. 

 

Respondenterna blev ombedda att svara på ett antal frågor angående köpvanor. Anledningen 

till att de inte blev informerade om vad enkäterna egentligen undersökte innan de svarade på 

frågorna, var för att inte påverka resultatet. De medverkande blev uppdelade i två grupper om 

50 personer i varje. Själva undersökningen delades upp på två dagar, detta för att de båda 

enkäterna inte skulle kunna påverkas av varandra. Dag 1 behandlades enkät av grupp 1 och 

dag 2 behandlades enkät 2 av grupp 2. Efter respondenterna svarat på frågorna samlades 

enkäterna in och sammanställdes. 

 

3.7. Genomförande av analys 

All data som samlades in genom enkäterna sammanställdes och bearbetades i SPSS, som är 

ett statistiskt program. Denna metod valdes för att på ett enkelt sätt kunna ställa upp resultaten 

mot varandra i tabeller och kunna göra jämförelser mellan de olika undersökningsgrupperna. 

De olika bakgrundsvariablerna ställdes även de mot varandra för att se om det fanns några 

samband mellan de valda variablerna och prisuppfattningen för de olika produkterna samt 

hyllplacering. Genom att ställa resultaten mot olika teorier kan förhoppningsvis de olika 

utfallen förklaras. För att undersöka om det går att generalisera slutsatserna till en större 

population genomfördes även signifikanstest. 

 

3.8. Reliabilitet och Validitet 

En undersökning ska uppfylla två kriterier, den ska vara valid och reliabel. Med detta menas 

att empirin måste vara giltig och relevant samt tillförlitlig och trovärdig. För att empirin ska 

vara giltigt och relevant krävs det att undersökningen mäter det vi önskar att mäta samt att det 

vi mäter hos några få även gäller för flera. Resultaten ska kunna generaliseras. För att empirin 

ska vara tillförlitlig och trovärdig krävs det att undersökningen genomförs på ett trovärdigt 

sätt och går att lita på. Undersökningen ska utföras på sådant vis att resultaten skulle bli 

ungefär samma om den genomförs igen (Jacobsen 2002). 

De frågor som respondenterna fick svara på i enkäten var av relevans för undersökningen. 

Enkäterna fylldes i individuellt utan möjlighet för respondenterna i de båda grupperna att 
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jämföra svaren sinsemellan. De båda grupperna svarade på enkäterna vid olika tidpunkter för 

att undvika påverkan av varandra. 

 

För att kunna generalisera resultat måste det finnas en viss mängd undersökningsenheter som 

plockats ut på ett visst sätt (Jacobsen 2002). De medverkande i undersökningen bestod av 100 

personer som slumpmässigt valts ut. 100 personer är ett för litet stickprov för att resultaten 

ska kunna generaliseras till hela populationen. Då de medverkande är homogena kan det vara 

svårt att generalisera till hela populationen, däremot kan generalisering förhoppningsvis göras 

till mindre liknande grupper så som alla studenter vid Karlstad Universitet. 

 

För att undvika ”undantagsfall” behandlade undersökningen två produkter istället för en, detta 

för att se om resultaten skiljde sig produkter emellan. Produkterna i sig var dagligvaror som 

de allra flesta var bekanta med och kunde därför tänkas ha en ungefärlig prisuppfattning 

gällande produktgruppen. Den ena produktgruppen var svenska varumärken och den andra 

produktgruppen var amerikanska varumärken, detta var för att undersöka om 

igenkänningsfaktorn kan påverka effekten prisuppfattning och hyllplacering. För att undvika 

förekomsten av någon form av ordningseffekt så hade de båda enkäterna inte exakt samma 

upplägg. Ordningen på de tre sista bilderna skiljde sig åt mellan Enkät 1 och Enkät 2. 

 

3.9. Hypoteser 

Hypotes 1:  

Produkterna kommer att få högre pris när de är placerade på den övre hyllan än när de är 

placerade på den nedre hyllan. 

Hypotes 2:  

Det spelar ingen roll vilken produkt det handlar om, resultatet blir detsamma för både 

kaffeförpackningar och diskmedlet. 

 

Ju högre upp, desto bättre. När det kommer till produkten kaffe så kommer 

experimentgruppen att sätta högre pris på lyxprodukterna och lägre pris på budgetprodukterna 

än vad kontrollgruppen kommer att sätta. Detta för att grupp 1:s lyxprodukter är placerade på 

den övre hyllan och budgetprodukterna är placerade på den nedre medan grupp 2:s 

lyxprodukter är placerade på den nedre hyllan och budgetprodukterna på den övre hyllan. 
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När det kommer till produkten diskmedel så kommer experimentgruppen att sätta lägre pris på 

lyxprodukterna och högre pris på budgetprodukterna än vad kontrollgruppen kommer att 

sätta. Detta för att grupp 1:s lyxprodukter är placerade på den nedre hyllan och 

budgetprodukterna på den övre hyllan medan grupp 2:s lyxprodukter är placerade på den övre 

hyllan och budgetprodukterna är placerade på den nedre hyllan. 

 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer de resultat som undersökningen har visat att framföras. 

4.1. Resultat från enkäter 

Enkäterna har sammanställts i SPSS för att kunna komma fram till om det finns något 

statistiskt samband mellan de olika grupperna och variablerna. För att få reda på om 

slutsatserna kan generaliseras till en större population har t-test genomförts för att ta reda på 

signifikansnivån. Syftet med T-testerna är att undersöka om en skillnad mellan två grupper i 

stickprovet även finns mellan större grupper i populationen. När signifikansnivån är 5 % eller 

mindre är sannolikheten 95 % att stickprovet är applicerbart på den totala populationen. Desto 

mindre signifikansnivå desto större sannolikhet att resultaten kan generaliseras till resten av 

populationen. 

 

Som nämnts tidigare så är syftet med själva undersökningen att jämföra om prisuppfattningen 

för en produkt ändras beroende på produktens hyllplacering i vertikalled. För att kunna 

jämföra samtliga produkter var för sig samt för hela hyllplan var det av största vikt att räkna 

ut medelvärdet. För att få en bättre uppfattning om hur fördelningen av observationerna ser ut, 

så gjordes ett så kallat spridningsdiagram samt så togs medianen, minimun och maximum 

fram för observationerna (se Bilaga 1, 2 & 3 Tabell 1 & 2). Genom att ta fram detta framgick 

det om extremvärden existerar. Medelvärdet som är summan av alla variabelvärden delat på 

antal observationer blir förskjutet om någon respondent i testet har valt att inte svara enligt sin 

bästa förmåga. Dennes skattningar visar sig i vår fördelning som extremvärden och för att få 

ett mindre missvisande medelvärde så filtrerades de värsta extremvärdena bort. 

 

För att inte gå miste om för många observationer i undersökningen, men samtidigt få bort de 

värsta extremvärdena så filtrerades sammanlagt 10 % av det totala antalet observationer bort. 
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Det vill säga att av sammanlagt 100 personer togs de 5 absolut högsta respektive de 5 absolut 

lägsta observationerna bort. Detta gjordes dock enbart på hela hyllplans medelvärden. 

Resterande jämförelser gjordes utan att filtrera bort extremvärden, då alldeles för många 

observationer då skulle försvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Produkternas benämning och hyllplacering. Benämningarna utgår ifrån produkternas placering 

i enkät 1. Produkt 1.1 innebär att det är den första produkten på den översta hyllan och produkt 3.5 

innebär att det är den sista produkten på den nedersta hyllan. 

 

För att underlätta jämförelser mellan enskilda produkter fick produkterna benämningarna 

ovan när de behandlades i SPSS. Då produkterna var indelade efter vilken grupp som prissatte 

produkterna i enkäterna. Produkt 1.2 i grupp 1 innebär att produkten är placerad på den övre 

hyllan, medan samma produkt i grupp 2 innebär att produkten är placerad på den nedre hyllan. 

 

4.1.1. Kaffe, Pris 

Analyserna visade att den hylla som lyxprodukterna var placerade på fick genomgående högre 

pris än den hylla som budgetprodukterna var placerade på. Vid jämförelser mellan 

lyxprodukterna när de var placerade på den övre hyllan mot när de var placerade på den nedre 

hyllan så visade analyserna att lyxprodukterna blev högre prissatta på den nedre hyllan. 

Lyxprodukterna fick ett genomsnittligt medelpris på ca 40 kr när de var placerade på den övre 

hyllan och ca 44 kr när de var placerade på den nedre hyllan. Produkterna på den mellersta 

hyllan blev bedömda ungefär likadant av både grupp 1 och grupp 2, de fick ett medelpris på 

ca 38 kr. Vid jämförelse mellan budgetprodukterna när de var placerade på den övre hyllan 

mot när de var placerade på den nedre hyllan så visade analyserna att budgetprodukterna blev 

prissatta ungefär likadant oberoende på vilken hylla de var placerade på, deras sammanlagda 

medelpris blev ca 24 kr (se Bilaga 1, Tabell 3). 
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Figur 2: Tabellerna visar medelpris/produkt när de är placerade på olika hyllplan. I Enkät 1 är 

lyxprodukterna placerade på den övre hyllan och budgetprodukterna är placerade på den nedre hyllan. I 

Enkät 2 är budgetprodukterna placerade på den övre hyllan och lyxprodukterna är placerade på den 

nedre hyllan. 

 

Figuren ovan visar resultaten från analyser av de enskilda produkterna beroende på 

hyllplacering.  Analyserna visade att lyxprodukterna överlag prissattes högre när de var 

placerade på den nedre hyllan (Enkät 2) än när de var placerade på den övre hyllan (Enkät 1). 

Likaså med budgetprodukterna, även de fick högre pris när de var placerade på den nedre 

hyllan än när de var placerade på den övre hyllan. Prisskillnaderna var däremot inte så stora, 

den lyxprodukt med störst prisskillnad fick ett medelpris 46.3 kr när den var placerad på den 

nedre hyllan och 41.8 kr när produkten var placerad på den övre hyllan och den 

budgetprodukt med störst prisskillnad fick ett medelpris på 23.1 kr när den var placerad på 

den nedre hyllan och 21.8 kr när den var placerad på den övre hyllan. 

 

Vid jämförelser mellan de respondenter som köper kaffe och de respondenter som inte köper 

kaffe visade det sig att de som inte köper kaffe bedömde lyxprodukterna som billigare och 

budgetprodukterna som dyrare än de som faktiskt köper kaffe. Analyserna visade även att de 

respondenter som köper kaffe prissatte både lyxprodukterna och budgetprodukterna högre när 

de var placerade på den nedre hyllan än när de var placerade på den övre hyllan. De 

respondenter som inte köper kaffe prissatte lyxprodukterna högre när de var placerad på den 

nedre hyllan än när de var placerade på den övre hyllan, budgetprodukterna blev däremot 

prissatta högre när de var placerade på den övre hyllan än när de var placerade på den nedre 

hyllan (se Bilaga 1, Tabell 5, 6 & 7). 

 

Jämförelser mellan de respondenter som jobbar deltid vid sidan av studierna och de 

respondenter som inte jobbar vid sidan av studierna visade det sig att de respondenter som 

jobbar vid sidan av studierna prissatte alla produkter högre än de respondenter som inte jobbar 
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vid sidan av studierna. De respondenter som jobbar vid sidan av studierna prissatte både 

lyxprodukterna och budgetprodukterna högre när de var placerade på den nedre hyllan än när 

de var placerade på den övre hyllan. De respondenter som inte jobbar vid sidan av studierna 

prissatte lyxprodukterna högre när de var placerade på den nedre hyllan än när de var 

placerade på den övre hyllan. Budgetprodukterna blev prissatta ungefär likadant oberoende på 

vilken hylla de var placerade på (se Bilaga 1, Tabell 8 & 9).  

 

De respondenter som alltid köper samma varumärke prissatte både lyxprodukterna och 

budgetprodukterna högre när de var placerade på den nedre hyllan än när de var placerade på 

den övre hyllan. Likaså gjorde de respondenter som bl.a. prioriterade ekologiska produkter. 

De respondenter som letar efter det varumärke med extrapris prissatte lyxprodukterna högre 

när de var placerade på den nedre hyllan än när de var placerade på den övre hyllan och 

budgetprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan än när de var placerade på 

den nedre hyllan.  De respondenter som väljer kaffe med omsorg oberoende av varumärke och 

pris prissatte lyxprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan än när de var 

placerade på den nedre hyllan och budgetprodukterna högre när de var placerade på den nedre 

hyllan än när de var placerade på den övre hyllan (se Bilaga 1, Tabell 10). 

 

Mellan män och kvinnor skiljde sig resultaten inte märkbart förutom att männens medelpris 

på samtliga produkter var högre än kvinnornas. De produkter som blev prissatta högre när de 

var placerade på den övre hyllan än när de var placerade på den nedre hyllan var 

budgetprodukterna som prissattes av de kvinnliga respondenterna (se Bilaga 1, Tabell 11). 

 

4.1.2.  Diskmedel, Pris 

Analyserna visade att den hylla som lyxprodukterna var placerade på fick genomgående högre 

pris än den hylla som budgetprodukterna var placerade på. Lyxprodukterna fick ett 

genomsnittligt medelpris på ca 28 kr när de var placerade på den övre hyllan och ca 26 kr när 

de var placerade på den nedre hyllan.  Analyserna visade alltså att lyxprodukterna blev högre 

prissatta på den övre hyllan. Produkterna på den mellersta hyllan blev bedömda ungefär 

likadant av både grupp 1 och grupp 2 och fick ett genomsnittligt medelpris på ca 27 kr. 

Budgetprodukterna fick ett genomsnittligt medelpris på ca 22 kr när de var placerade på den 

övre hyllan och ca 23 kr när de var placerade på den nedre hyllan (se Bilaga 2, Tabell 3). 
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Figur 3: Tabellerna visar medelpris/produkt när de är placerade på olika hyllplan. I Enkät 1 är 

budgetprodukterna placerade på den övre hyllan och lyxprodukterna är placerade på den nedre hyllan. I 

Enkät 2 är lyxprodukterna placerade på den övre hyllan och budgetprodukterna är placerade på den 

nedre hyllan. 

 

Figuren ovan visar resultaten från analyser av de enskilda produkterna beroende på 

hyllplacering.  Analyserna visade att lyxprodukterna överlag prissattes högre när de var 

placerade på den övre hyllan än när de var placerade på den nedre hyllan. Likaså med 

budgetprodukterna, även de fick högre pris när de var placerade på den övre hyllan än när de 

var placerade på den nedre hyllan. Prisskillnaderna var däremot inte så stora, den lyxprodukt 

med störst prisskillnad fick ett medelpris på 33 kr när den var placerad på den övre hyllan och 

29.8 kr när produkten var placerad på den nedre hyllan. Den budgetprodukt med störst 

prisskillnad fick ett medelpris på 25.3 kr när den var placerad på den övre hyllan och 23.6 kr 

när den var placerad på den nedre hyllan. 

 

Jämförelser mellan de respondenter som jobbar deltid eller heltid vid sidan av studierna och 

de respondenter som inte jobbar vid sidan av studierna visade det sig att de respondenter som 

inte jobbar vid sidan av studierna prissatte majoriteten av produkterna högre än de 

respondenter som jobbar vid sidan av studierna. De respondenter som jobbar vid sidan av 

studierna prissatte både lyxprodukterna och budgetprodukterna högre när de var placerade på 

den övre hyllan än när de var placerade på den nedre hyllan. De respondenter som inte jobbar 

vid sidan av studierna prissatte lyxprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan 

än när de var placerade på den nedre hyllan. Budgetprodukterna blev prissatta högre när de 

var placerade på nedre hyllan än är de var placerade på den övre hyllan (se Bilaga 2, Tabell 5 

& 6).  

 

De respondenter som alltid köper samma varumärke prissatte både lyxprodukterna och 

budgetprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan än när de var placerade på 
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den nedre hyllan. De respondenter som letar efter det varumärke med extrapris prissatte 

lyxprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan än när de var placerade på den 

nedre hyllan och budgetprodukterna högre när de var placerade på den nedre hyllan än när de 

var placerade på den övre hyllan. De respondenter som väljer kaffe med omsorg oberoende av 

varumärke och pris prissatte lyxprodukterna högre när de var placerade på den nedre hyllan 

än när de var placerade på den övre hyllan och budgetprodukterna högre när de var placerade 

på den övre hyllan än när de var placerade på den nedre hyllan. De respondenter som bland 

annat prioriterade ekologiska produkter prissatte både lyxprodukterna och budgetprodukterna 

högre när de var placerade på den nedre hyllan än när de var placerade på den övre hyllan (se 

Bilaga 2, Tabell 7). 

 

Vidare i analysen visade det sig att männens medelpris på samtliga produkter var högre än 

kvinnornas, annars skiljde sig resultaten inte märkbart mellan män och kvinnor. De manliga 

respondenterna prissatte både lyxprodukterna och budgetprodukterna högre när de var 

placerade på den övre hyllan än när de var placerade på den nedre hyllan. De kvinnliga 

respondenterna prissatte lyxprodukterna högre när de var placerade på den övre hyllan än när 

de var placerade på den nedre hyllan och budgetprodukterna högre när de var placerade på 

den nedre hyllan än när de var placerade på den övre hyllan (se Bilaga 2, Tabell 8). 

 

4.1.3.  Kaffe, Lyxfaktor 

Analyserna visade att produkterna som var placerade på den nedre hyllan fick genomgående 

lägre värde än produkterna som var placerade på den övre hyllan. Vilket innebär att 

produkterna på den nedre hyllan uppfattades som lyxigare än produkterna på den övre hyllan. 

Grupp 2 gav produkterna på den nedre hyllan ett medelvärde på 3.3 och grupp 1 gav 

produkterna ett medelvärde på 3.6 (se Bilaga 3, Tabell 3). Produkterna som var placerade på 

den övre hyllan fick ett medelvärde på 4.5 av båda grupperna. 
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Figur 4: Tabellerna visar medelvärde/produkt. Budgetprodukterna placerade på den övre hyllan och 

lyxprodukterna är placerade på den nedre hyllan. I Enkät 1 har de tre sista produkternas varumärken 

censurerade, i Enkät 2 är de tre sista produkternas varumärken ocensurerade. 

 

Figuren ovan visar resultaten från analyser av de enskilda produkterna beroende på 

hyllplacering.  Analyserna visade att den nedre hyllan där lyxprodukterna var placerade 

överlag fick lägre medelvärden än de andra hyllorna. Den övre hyllan där budgetprodukterna 

var placerade fick överlag högre medelvärden än de andra hyllorna (se Bilaga 3, Tabell 2).  

 

Vid jämförelser mellan de respondenter som köper kaffe och de respondenter som inte köper 

kaffe visade det sig att de som inte köper kaffe gav alla hyllorna lägre medelvärden än de som 

köper kaffe (se Bilaga 3, Tabell 4 & 5).  

 

Jämförelser mellan de respondenter som jobbar deltid vid sidan av studierna och de 

respondenter som inte jobbar vid sidan av visade att resultaten blev ungefär detsamma. 

Produkterna placerade på den nedre hyllan fick lägst medelvärde och produkterna placerade 

på den övre hyllan fick högst medelvärde. Bland de respondenter som inte jobbar vid sidan av 

studierna gav respondenterna i grupp 2 produkterna placerade på den nedre hyllan lägre 

medelvärde en vad respondenterna i grupp 1 gav produkterna placerade på den nedre hyllan 

(se Bilaga 3, Tabell 6).  

 

Jämförelser mellan hur respondenterna resonerar vid inköp visade att inte heller här skiljde sig 

resultaten mycket. Produkterna placerade på den nedre hyllan fick lägst medelvärde och 

produkterna placerade på den övre hyllan fick högst medelvärde (se Bilaga 3, Tabell 7). 

 

Mellan män och kvinnor skilde sig resultaten inte märkbart förutom på den övre hyllan där 

männens medelvärde var högre än kvinnornas. Produkterna placerade på den nedre hyllan fick 
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lägst medelvärde och produkterna placerade på den övre hyllan fick högst medelvärde (se 

Bilaga 3, Tabell 9). 

5. Analys 

För att försöka förklara de resultat som kom fram från undersökningen kommer empiri att 

ställas mot teori i detta kapitel.  

5.1. Kaffe, Pris 

Det faktum att lyxprodukterna genomgående blev dyrare än budgetprodukterna oberoende på 

hyllplacering tror vi beror på att de olika produkterna enbart bestod av svenska varumärken. 

Varumärken associeras till olika attribut såsom billigt och dyrt (Dahlén & Lange 2009), och 

då respondenterna mer eller mindre kände till majoriteten av de olika varumärkena så hade de 

redan en uppfattning om produkternas priser. 

Vid jämförelser mellan lyxprodukterna när de var placerade på den övre hyllan och när de var 

placerade på den nedre hyllan visade det sig att de blev högre prissatta när de var placerade på 

den nedre hyllan. Även detta går att härledas till produkternas varumärken. Då respondenterna 

i viss mån redan hade en klar bild av vilka märken som var dyrare och vilka som var billigare, 

tror vi att någon form av följeffekt trädde i kraft. Logiskt sett fyller man i produkternas priser 

i den ordning som produkterna kommer, produkt för produkt och rad för rad. När 

lyxprodukterna var placerade på den nedre hyllan så var budgetprodukterna placerade på den 

övre hyllan, alltså började respondenterna med att fylla i priserna på de produkterna. När 

respondenterna sedan nådde den nedre hyllan med de så kallade lyxprodukterna så höjdes 

priserna pga. igenkänningsfaktorn och det värde som associerades till de märkena. Priserna 

höjdes successivt ju längre respondenterna kom i ifyllandet av produkternas priser. 

Produkterna på den mellersta hyllan fick högre medelpriser än produkterna på den övre och 

produkterna på den nedre hyllan fick i sin tur högre medelpriser än produkterna på den 

mellersta. 

När lyxprodukterna däremot var placerade på den övre hyllan, så började respondenterna med 

att fylla i priserna för de produkterna och sänkte då istället priserna successivt ju längre de 

kom i ifyllandet. Produkterna på den mellersta hyllan fick lägre medelpriser än produkterna 

på den övre hyllan och produkterna på den nedre hyllan fick i sin tur lägre priser än 

produkterna på den mellersta hyllan. Då produkterna som uppfattades som de dyraste 

varumärkena var placerade på den övre hyllan kunde respondenterna inget annat än att sänka 
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priserna på produkterna placerade lägre i hyllan, medans då produkterna som uppfattades som 

de billigaste varumärkena var placerade på den övre hyllan så kunde respondenterna inget 

annat än att höja priserna på produkterna som var placerade lägre i hyllan.  

5.2.  Diskmedel, Pris 

Även när det kom till diskmedel så fick lyxprodukterna högre priser än budgetprodukterna 

oberoende på vilket hyllplan de var placerade på. 

Det faktum att både lyxprodukterna och budgetprodukterna fick höge medelpris när de var 

placerade på den övre hyllan jämfört med när de var placerade på den nedre hyllan tror vi 

beror på att det var ”okända” amerikanska varumärken istället för svenska varumärken. 

Respondenterna hade inte samma igenkänningsfaktor som med kaffeprodukterna och de hade 

det därför svårare att placera vilka som var de dyrare respektive billigare märkena. Effekten 

av detta blev att produkterna värderades högre när de var placerade högre upp och lägre när 

de var placerade lägre ner, detta kan bero fenomenet som både Meier & Robinson (2004) och 

Schubert (2005) nämner att upp ofta ses som ”bättre” än vad ner gör.  

 

5.3.  Kaffe, Lyxfaktor 

Både respondenterna som svarade på Enkät 1 och Enkät 2 satte genomgående lägre medeltal 

på de produkter som var placerade på den nedre hyllan. Precis som med prisuppfattningen för 

kaffe så tror vi att ”lyxighetskänslan” har med produkternas varumärke att göra. Enligt 

Dahlén och Lange (2009) så är varumärken informationsbärare och konsumenter vet vad 

märken associeras med och vilka egenskaper olika märken har. Det faktum att produkterna 

3.3, 3.4 och 3.5 fick lägre medeltal av de respondenter som svarade på Enkät 2 där 

Starbucksmärket var synligt jämfört med medeltalet produkterna fick av de respondenter som 

svarade på Enkät 1 där Starbucksmärket var censurerat beror på att respondenterna kände till 

varumärket och anser det vara ett lyxigare varumärke. 

  

5.4. Generellt 

Vare sig det gällde diskmedel eller kaffe så fick produkterna placerade på mittenhyllan 

ungefär samma medelpris oberoende vilken enkät respondenterna svarat på. Produkterna 

placerade på mellanhyllan fick genomgående höga medelpriser och när det kom till diskmedel 
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så var det faktiskt produkterna placerade på mellanhyllan som fick de högsta medelpriserna. 

Anledningen till detta kan härledas till de experiment och den forskning som behandlat 

hyllplacering (Hoch et al. 1999: Drèze et al. 1994: Buchanan et al. 1999) samt de experiment 

gällande ögats rörelsemönster utförda av Pieter & Warlop och Janiszewski (Nordfält 2007), 

som allihop kom fram till att bästa placeringen i en hylla är ”ögonhöjd”. Vår undersökning 

bestod enbart av tre hyllplan där mittenhyllan kan uppfattas att vara det hyllplan som är 

närmast placerad i ”ögonhöjd”. 

De flesta produkter som var placerade på samma hyllplan prissattes likartat. Detta stämmer 

överens med Buchanans, Simmons & Pickarts (1999) påstående att varumärken smittar av sig 

på varandra. Produkter jämförs med de produkter som står precis intill (Nordfält 2007) och 

antas vara ungefär lika i status och pris. 

 

6. Slutsats och Rekommendation 

I det avslutande kapitlet av denna uppsats kommer de slutsatser som dragits av teorierna och 

resultaten att presenteras. Även eventuella rekommendationer kommer att framföras. 

6.1. Slutsats 

Vi hade två hypoteser innan vi började: 

 

Hypotes 1:  

Produkterna kommer att få högre pris när de är placerade på den övre hyllan än när de är 

placerade på den nedre hyllan. 

Hypotes 2:  

Det spelar ingen roll vilken produkt det handlar om, resultatet blir detsamma för både 

kaffeförpackningarna och diskmedlet. 

 

Resultaten av undersökningen blev inte riktigt som vi trodde. Det var enbart 

diskmedelprodukterna som fick högre pris när de var placerade på den övre hyllan än när de 

var placerade på den nedre hyllan. Resultaten för kaffeprodukterna blev tvärtom, de fick 

istället högre priser när de var placerade på den nedre hyllan än när de var placerade på den 

övre hyllan. Resultaten från vår undersökning stämde med andra ord inte överens med våra 

hypoteser. Bakgrundsfrågorna som respondenterna svarade på visade sig inte ha någon större 

inverkan. Resultaten blev ungefär detsamma vare sig respondenterna jobbade eller inte 
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jobbade vid sidan av studierna. Inte heller var skillnaden mellan kaffeköpare och icke 

kaffeköpare tillräckligt stor för att räknas som relevant. Mellan män och kvinnor var den enda 

skillnaden att män överlag satte högre medelpriser på både diskmedel och kaffe. 

Slutsatsen som går att dra från vår undersökning är att hyllplaceringen i vertikalled inte har så 

stor inverkan på prisuppfattningen för en produkt, utan det är snarare produkternas 

varumärken i sig som ger konsumenterna en uppfattning om priset. Vi misstänker dock att vår 

undersökningsmetod kanske inte var den optimala. Det är mycket möjligt att det hade blivit 

ett annat utfall med en annan metod. 

 

6.2. Rekommendation 

För att få ett bättre resultat rekommenderas ett större stickprov. På så sätt påverkas inte 

resultaten nämnbart av ”oseriösa” svar och extremvärden, utan resultaten blir jämnare. Ju 

större stickprov som används, desto större möjlighet ges dessutom till att generalisera till en 

större population. 

 

Undersökningen i uppsatsen bestod av enbart tre hyllplan, vi tror att ett mer passande antal 

hade varit fem hyllplan. Med enbart tre hyllplan misstänker vi att respondenterna hade svårt 

att avgöra var hyllorna var placerade, det vill säga om den övre hyllan var högt upp eller ej 

och om den nedre hyllan var långt ner eller ej. Vi tror att respondenterna uppfattade 

hyllplanen som mer ”i mitten” av en större hyllanordning. Med 5 hyllplan skulle det bli mer 

uppenbart att den översta hyllan är högt upp från marken. Vi tror att utfallet då skulle bli 

annorlunda. I vår undersökning kunde alla tre hyllorna uppfattas som ”mittenhyllor”, om man 

istället använder sig av fem hyllplan är det uppenbart vilken hylla som är mittenhyllan. 

 

Något vi kunde gjort annorlunda för att undvika ”oseriösa” svar och på så vis även undvika 

extremvärden är att ge respondenterna ett prisspann när de skulle fylla i produkternas priser. 

De får då samma enkät, men mer givna priser att gå efter. Det vi märkte var att 

respondenterna hade svårt att uppfatta vad produktgrupperna ”normalt sett” kostar, och vilda 

gissningar förekom. Om vi då istället hade gett respondenterna ett spann mellan till exempel 

15 – 60 kr, så hade respondenterna kanske haft det lättare vid prissättningen. 
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En annan undersökning som hade varit intressant att göra hade varit om produkterna på 

mittenhyllan redan varit ifylld när respondenterna svarade på enkäten. Provat med både tre 

hyllplan och fem hyllplan, undersöka om det blir någon skillnad. Om produkterna placerade 

på mittenhyllan redan är prissatta i förväg så kommer respondenterna att utgå från de priserna 

när de fyller i resten av produkternas priser. Då bör man lätt kunna se hur respondenterna 

resonerade när priserna sattes, om det blev högre under eller över mittenhyllan. Blev priserna 

högre på hyllorna ovanför och lägre på hyllorna nedanför eller tvärtom? Eller blev kanske 

priserna lägre både uppåt och nedåt? 

 

Ett annat sätt är att använda sig av metoden eye-tracking. Man kan då göra i ordning en hylla i 

ett labb. Det spelar ingen roll om varumärkena är kända eller inte. Genom ögats rörelser kan 

man då ta reda på var i hyllan respondenterna tror att de dyraste respektive de billigaste 

produkterna är placerade. Man kan då be respondenterna välja ut den dyraste produkten, och 

mäta var respondenterna tittade först och tittade mest innan de till slut valde en produkt. 

Sedan gör man samma sak med en ny grupp. Det är samma hylla, men denna gången ber man 

respondenterna välja ut den billigaste produkten. 

Precis som vi bytte plats på produkter så gör man om hyllorna och byter plats på produkterna 

placerade på den nedre hyllan och produkterna placerade på den övre hyllan, sen gör man om 

samma sak igen och ber respondenterna välja den dyraste respektive billigaste produkten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 1 

Diagrammen visar medelpris/produkt. 

Lyxprodukter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mellanhyllan: 

 

     

     

 

 

 

 

 

 
Budgetprodukter:  
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Tabell 2 

Tabellen visar median, minimum och maximum. 

 

Grupp KaffeHylla10 KaffeHylla20 KaffeHylla30 

1 Mean 41,7469 38,3388 25,7551 

N 49 49 49 

Std. Deviation 11,97579 7,61186 8,31046 

Median 41,0000 37,0000 25,0000 

Minimum 20,00 24,80 6,80 

Maximum 79,00 56,00 52,00 

2 Mean 43,9061 38,5184 25,4980 

N 49 49 49 

Std. Deviation 11,49435 7,79379 6,74662 

Median 45,0000 38,0000 25,0000 

Minimum 20,40 23,60 14,20 

Maximum 77,00 71,60 52,00 

Total Mean 42,8265 38,4286 25,6265 

N 98 98 98 

Std. Deviation 11,72720 7,66408 7,53103 

Median 42,1000 37,2000 25,0000 

Minimum 20,00 23,60 6,80 

Maximum 79,00 71,60 52,00 

 

Tabell 3 

Tabellen visar lyxprodukter medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 44 40,5955 8,60573 1,29736 

2 44 44,1136 8,74001 1,31761 

Tabellen visar mellanhyllan medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 43 38,0651 5,76388 ,87898 

2 45 38,1644 5,26710 ,78517 
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Tabellen visar budgetprodukter medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 42 24,7762 5,01728 ,77418 

2 44 24,7318 4,30834 ,64951 

 

Tabell 4 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 49 41,7469 11,97579 1,71083 

2 0
a 

. . . 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 49 38,3388 7,61186 1,08741 

2 0
a 

. . . 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 49 25,7551 8,31046 1,18721 

2 0
a 

. . . 

.  

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 2. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 43,9061 11,49435 1,64205 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 38,5184 7,79379 1,11340 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 25,4980 6,74662 ,96380 
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Tabell 5 

Tabellen visar medelpris/produktgrupp, kaffeköpare vs icke kaffeköpare. 

 
 

 
Kaffeköpare N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 Köper kaffe 68 44,0647 11,91680 1,44512 

Köper aldrig kaffe 30 40,0200 10,96217 2,00141 

KaffeHylla20 Köper kaffe 68 38,5353 6,69724 ,81216 

Köper aldrig kaffe 30 38,1867 9,63097 1,75837 

KaffeHylla30 Köper kaffe 68 25,0794 6,82166 ,82725 

Köper aldrig kaffe 30 26,8667 8,93877 1,63199 

 

Tabell 6 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, kaffeköpare. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 39 42,2359 12,64685 2,02512 

2 29 46,5241 10,57455 1,96365 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 39 37,8462 7,44813 1,19266 

2 29 39,4621 5,52167 1,02535 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 39 25,6154 8,41732 1,34785 

2 29 24,3586 3,77601 ,70119 

 

Tabell 7 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, icke kaffeköpare. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 10 39,8400 9,19314 2,90713 

2 20 40,1100 11,97321 2,67729 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 10 40,2600 8,34482 2,63886 

2 20 37,1500 10,25647 2,29342 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 10 26,3000 8,29310 2,62251 

2 20 27,1500 9,44053 2,11097 
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Tabell 8 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1, jobbar inte vid sidan av studierna vs jobbar deltid. 

 
 

 
Jobb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 Nej 27 40,0815 10,65837 2,05120 

Deltid 20 42,1700 12,44716 2,78327 

KaffeHylla20 Nej 27 37,1407 7,93896 1,52785 

Deltid 20 40,0400 7,37638 1,64941 

KaffeHylla30 Nej 27 24,8296 9,58215 1,84409 

Deltid 20 27,0400 6,63376 1,48335 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 2, jobbar inte vid sidan av studierna vs jobbar deltid. 

 
 

 
Jobb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 Nej 34 43,0118 12,14877 2,08350 

Deltid 15 45,9333 9,93685 2,56568 

KaffeHylla20 Nej 34 37,8529 6,80665 1,16733 

Deltid 15 40,0267 9,77456 2,52378 

KaffeHylla30 Nej 34 24,9647 5,49390 ,94220 

Deltid 15 26,7067 9,09156 2,34743 

 

 

Tabell 9 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar inte vid sidan av studierna. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 27 40,0815 10,65837 2,05120 

2 34 43,0118 12,14877 2,08350 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 27 37,1407 7,93896 1,52785 

2 34 37,8529 6,80665 1,16733 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 27 24,8296 9,58215 1,84409 

2 34 24,9647 5,49390 ,94220 
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Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar deltid. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 20 42,1700 12,44716 2,78327 

2 15 45,9333 9,93685 2,56568 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 20 40,0400 7,37638 1,64941 

2 15 40,0267 9,77456 2,52378 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 20 27,0400 6,63376 1,48335 

2 15 26,7067 9,09156 2,34743 

 

Tabell 10 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”jag köper alltid samma varumärke 

oavsett rabatter”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 21 40,5810 12,13028 2,64704 

2 13 49,2462 11,26237 3,12362 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 21 36,8190 7,47473 1,63112 

2 13 40,0769 6,30214 1,74790 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 21 25,3143 8,16053 1,78077 

2 13 23,8000 3,94715 1,09474 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”letar efter det varumärke som det är 

extrapris på” 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 5 40,2800 12,00883 5,37051 

2 4 45,7500 6,60177 3,30088 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 5 35,3200 8,40785 3,76011 

2 4 38,7500 3,50000 1,75000 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 5 19,7600 8,48222 3,79336 

2 4 22,7500 4,62277 2,31138 
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Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”väljer kaffe med stor omsorg för att få 

den sort jag vill ha oavsett pris och varumärke”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 2 46,5000 19,09188 13,50000 

2 8 44,4750 10,25277 3,62490 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 2 43,5000 2,12132 1,50000 

2 8 39,3750 5,71358 2,02006 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 2 27,0000 2,82843 2,00000 

2 8 25,6250 3,64486 1,28865 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”annat påverkar t.ex. köper ekologiska 

produkter”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 10 47,1600 13,59307 4,29851 

2 3 49,0667 4,31432 2,49087 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 10 40,2600 7,64144 2,41643 

2 3 41,1333 1,85831 1,07290 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 10 27,9400 9,07747 2,87055 

2 3 26,0000 3,00000 1,73205 

 

Tabell 11 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, män. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 23 42,1304 14,03380 2,92625 

2 23 45,8435 11,49940 2,39779 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 23 39,5826 7,86983 1,64097 

2 23 38,7130 6,34689 1,32342 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 23 26,3565 9,70229 2,02307 

2 23 24,8435 3,56292 ,74292 
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Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, kvinnor. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeHylla10 
dimension1 

1 26 41,4077 10,08944 1,97870 

2 26 42,1923 11,43657 2,24290 

KaffeHylla20 
dimension1 

1 26 37,2385 7,35261 1,44197 

2 26 38,3462 9,00623 1,76627 

KaffeHylla30 
dimension1 

1 26 25,2231 7,00978 1,37473 

2 26 26,0769 8,68784 1,70383 
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Bilaga 2 

Tabell 1 

Diagrammen visar medelpris/produkt. 

Budgetprodukter: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanhyllan:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lyxprodukter: 
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Tabell 2 

Tabellen visar median, minimum och maximum. 

 
 

Grupp Diskmedel10 Diskmedel20 Diskmedel30 

1 Mean 23,7755 28,0408 27,4000 

N 49 49 48 

Std. Deviation 8,76780 8,86811 8,15050 

Median 21,0000 26,0000 26,6000 

Minimum 11,20 14,00 9,00 

Maximum 54,00 53,20 46,00 

2 Mean 23,0204 27,1755 28,5265 

N 49 49 49 

Std. Deviation 8,09086 8,22178 7,41122 

Median 21,0000 26,0000 29,0000 

Minimum 10,00 15,00 14,00 

Maximum 43,00 48,00 46,00 

Total Mean 23,3980 27,6082 27,9691 

N 98 98 97 

Std. Deviation 8,40110 8,51797 7,76575 

Median 21,0000 26,0000 28,0000 

Minimum 10,00 14,00 9,00 

Maximum 54,00 53,20 46,00 

 

Tabell 3 

Tabellen visar budgetprodukter medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 42 22,5714 5,53650 ,85430 

2 45 23,3778 7,23278 1,07820 

 

 

Tabellen visar mellanhyllan medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel20 
dimension1 

1 43 27,3721 6,55534 ,99968 

2 43 27,3302 6,75798 1,03058 
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Tabellen visar lyxprodukter medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, efter eliminering av 

extremvärden. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel30 
dimension1 

1 43 26,9163 6,54002 ,99734 

2 44 28,7000 6,04703 ,91162 

 

 

Tabell 4 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 49 23,7755 8,76780 1,25254 

2 0
a 

. . . 

Diskmedel20 
dimension1 

1 49 28,0408 8,86811 1,26687 

2 0
a 

. . . 

Diskmedel30 
dimension1 

1 48 27,4000 8,15050 1,17642 

2 0
a 

. . . 

  

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 2. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 23,0204 8,09086 1,15584 

Diskmedel20 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 27,1755 8,22178 1,17454 

Diskmedel30 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 49 28,5265 7,41122 1,05875 

  

Tabell 5 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1, jobbar inte vid sidan av studierna vs jobbar deltid. 

 
 

 
Jobb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 Nej 26 23,0462 8,73509 1,71309 

Heltid 2 22,0000 13,57645 9,60000 

Diskmedel20 Nej 26 26,8077 7,84581 1,53869 

Heltid 2 27,7000 8,06102 5,70000 

Diskmedel30 Nej 25 27,7360 8,13771 1,62754 

Heltid 2 26,1000 5,23259 3,70000 
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Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 2, jobbar inte vid sidan av studierna vs jobbar deltid. 

 
 

 
Jobb N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 Nej 34 24,7176 8,02437 1,37617 

Deltid 15 19,1733 7,05767 1,82228 

Diskmedel20 Nej 34 28,5412 8,70033 1,49210 

Deltid 15 24,0800 6,20820 1,60295 

Diskmedel30 Nej 34 28,7294 6,54678 1,12276 

Deltid 15 28,0667 9,32544 2,40782 

 

 

Tabell 6 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar inte vid sidan av studierna.  

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 26 23,0462 8,73509 1,71309 

2 34 24,7176 8,02437 1,37617 

Diskmedel20 
dimension1 

1 26 26,8077 7,84581 1,53869 

2 34 28,5412 8,70033 1,49210 

Diskmedel30 
dimension1 

1 25 27,7360 8,13771 1,62754 

2 34 28,7294 6,54678 1,12276 

 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar deltid. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 21 24,8476 8,81428 1,92343 

2 15 19,1733 7,05767 1,82228 

Diskmedel20 
dimension1 

1 21 29,6000 10,19843 2,22548 

2 15 24,0800 6,20820 1,60295 

Diskmedel30 
dimension1 

1 21 27,1238 8,65366 1,88838 

2 15 28,0667 9,32544 2,40782 
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Tabell 7 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”jag köper alltid samma varumärke 

oavsett rabatter”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 31 24,4065 8,51171 1,52875 

2 28 22,3357 7,49895 1,41717 

Diskmedel20 
dimension1 

1 31 29,0581 9,39024 1,68654 

2 28 25,9429 8,16675 1,54337 

Diskmedel30 
dimension1 

1 30 26,4067 8,94373 1,63289 

2 28 28,2857 6,82358 1,28954 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”letar efter det varumärke som det är 

extrapris på”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 7 21,0857 7,51253 2,83947 

2 13 24,2000 9,22207 2,55774 

Diskmedel20 
dimension1 

1 7 23,8000 6,71813 2,53922 

2 13 29,4308 7,89170 2,18876 

Diskemdel30 
dimension1 

1 7 27,7714 5,92444 2,23923 

2 13 30,6308 6,02652 1,67146 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”väljer diskmedel med stor omsorg för att 

få den sort jag vill ha oavsett pris och varumärke”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 4 28,6000 16,95406 8,47703 

2 6 24,5000 9,60979 3,92318 

Diskmedel20 
dimension1 

1 4 32,3500 12,81497 6,40748 

2 6 28,4333 9,46185 3,86279 

Diskmedel30 
dimension1 

1 4 30,7000 9,18041 4,59021 

2 6 29,4333 10,34866 4,22482 
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Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, ”annat påverkar t.ex. köper ekologiska 

produkter”. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 6 19,8000 3,16228 1,29099 

2 1 27,0000 . . 

Diskmedel20 
dimension1 

1 6 24,9667 3,91799 1,59951 

2 1 34,0000 . . 

Diskmedel30 
dimension1 

1 6 27,7333 4,90496 2,00244 

2 1 17,0000 . . 

 

 

Tabell 8 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, män. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 24 25,7000 10,56639 2,15686 

2 23 24,0609 8,40637 1,75285 

Diskmedel20 
dimension1 

1 24 29,0333 8,70056 1,77599 

2 23 30,4957 8,77369 1,82944 

Diskmedel30 
dimension1 

1 23 29,3478 9,02788 1,88244 

2 23 30,0261 6,93930 1,44694 

 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 oh Enkät 2, kvinnor. 

 
 

 
Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Diskmedel10 
dimension1 

1 25 21,9280 6,28434 1,25687 

2 26 22,1000 7,85004 1,53952 

Diskmedel20 
dimension1 

1 25 27,0880 9,10001 1,82000 

2 26 24,2385 6,55244 1,28504 

Diskmedel30 
dimension1 

1 25 25,6080 6,95713 1,39143 

2 26 27,2000 7,69311 1,50874 
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Bilaga 3 

Tabell 1 

Diagrammen visar medelpris/produkter. 

Lyxprodukter: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mellanhyllan: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Budgetprodukter: 
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Tabell 2 

Tabellen visar median, minimum och maximum. 

 
 

Grupp KaffeLyx10 KaffeLyx20 KaffeLyx30 

1 Mean 4,5125 4,0625 3,6125 

N 48 48 48 

Std. Deviation 1,40752 ,89172 1,36298 

Median 4,4000 4,0000 3,4000 

Minimum 1,40 2,40 ,80 

Maximum 7,00 6,00 7,00 

2 Mean 4,5532 3,8894 3,3702 

N 47 47 47 

Std. Deviation 1,37885 ,87059 1,27517 

Median 4,6000 4,0000 3,0000 

Minimum 1,80 2,00 1,00 

Maximum 7,00 5,80 6,20 

Total Mean 4,5326 3,9768 3,4926 

N 95 95 95 

Std. Deviation 1,38614 ,88094 1,31887 

Median 4,4000 4,0000 3,2000 

Minimum 1,40 2,00 ,80 

Maximum 7,00 6,00 7,00 

 

Tabell 3 

Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 1. 

  

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 
dimension1 

1 48 4,5125 1,40752 ,20316 

2 0
a 

. . . 

KaffeLyx20 
dimension1 

1 48 4,0625 ,89172 ,12871 

2 0
a 

. . . 

KaffeLyx30 
dimension1 

1 48 3,6125 1,36298 ,19673 

2 0
a 

. . . 
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Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 2. 

  

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 47 4,5532 1,37885 ,20113 

KaffeLyx20 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 47 3,8894 ,87059 ,12699 

KaffeLyx30 
dimension1 

1 0
a 

. . . 

2 47 3,3702 1,27517 ,18600 

  

 

Tabell 4 

Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 1 och Enkät 2, kaffeköpare vs icke kaffeköpare. 

 
 

Kaffeköpare KaffeLyx10 KaffeLyx20 KaffeLyx30 

Köper kaffe Mean 4,5818 4,1000 3,6000 

N 66 66 66 

Std. Deviation 1,39040 ,86095 1,31547 

Köper aldrig kaffe Mean 4,4207 3,6966 3,2483 

N 29 29 29 

Std. Deviation 1,39422 ,87606 1,31655 

Total Mean 4,5326 3,9768 3,4926 

N 95 95 95 

Std. Deviation 1,38614 ,88094 1,31887 

 

 

Tabell 5 

Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 1, kaffeköpare vs icke kaffeköpare. 

  

 Kaffeköpare N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 Köper kaffe 37 4,4973 1,39333 ,22906 

Köper aldrig kaffe 11 4,5636 1,52268 ,45910 

KaffeLyx20 Köper kaffe 37 4,0703 ,87714 ,14420 

Köper aldrig kaffe 11 4,0364 ,98313 ,29642 

KaffeLyx30 Köper kaffe 37 3,7459 1,26372 ,20775 

Köper aldrig kaffe 11 3,1636 1,64151 ,49493 
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Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 2, kaffeköpare vs icke kaffeköpare. 

  

 Kaffeköpare N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 Köper kaffe 29 4,6897 1,40365 ,26065 

Köper aldrig kaffe 18 4,3333 1,34777 ,31767 

KaffeLyx20 Köper kaffe 29 4,1379 ,85374 ,15853 

Köper aldrig kaffe 18 3,4889 ,75840 ,17876 

KaffeLyx30 Köper kaffe 29 3,4138 1,37833 ,25595 

Köper aldrig kaffe 18 3,3000 1,12354 ,26482 

 

 

Tabell 6 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar inte vid sidan av studierna. 

  

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 
dimension1 

1 26 4,3769 1,39178 ,27295 

2 33 4,7879 1,32471 ,23060 

KaffeLyx20 
dimension1 

1 26 4,0385 ,90513 ,17751 

2 33 3,7879 ,62237 ,10834 

KaffeLyx30 
dimension1 

1 26 3,7615 1,44224 ,28285 

2 33 3,1636 1,14177 ,19876 

 

Tabellen visar medelpris/hylla Enkät 1 och Enkät 2, jobbar deltid. 

  

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KaffeLyx10 
dimension1 

1 20 4,5400 1,40989 ,31526 

2 14 4,0000 1,39229 ,37210 

KaffeLyx20 
dimension1 

1 20 4,1600 ,89113 ,19926 

2 14 4,1286 1,28088 ,34233 

KaffeLyx30 
dimension1 

1 20 3,4500 1,33752 ,29908 

2 14 3,8571 1,47685 ,39471 
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Tabell 7 

Tabellen visar medelvärde/produkt Enkät 1 och Enkät 2. 

  

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KLyx_11 
dimension1 

1 48 4,79 1,845 ,266 

2 47 4,68 2,086 ,304 

KLyx_12 
dimension1 

1 48 4,13 1,898 ,274 

2 47 3,89 1,844 ,269 

KLyx_13 
dimension1 

1 48 3,98 1,804 ,260 

2 47 4,32 1,721 ,251 

KLyx_14 
dimension1 

1 48 4,71 1,798 ,259 

2 47 4,57 2,019 ,294 

KLyx_15 
dimension1 

1 48 4,96 2,414 ,348 

2 47 5,30 1,977 ,288 

KLyx_21 
dimension1 

1 48 3,69 1,546 ,223 

2 47 3,60 1,702 ,248 

KLyx_22 
dimension1 

1 48 3,63 1,566 ,226 

2 47 3,94 1,420 ,207 

KLyx_23 
dimension1 

1 48 4,04 1,414 ,204 

2 47 3,64 1,687 ,246 

KLyx_24 
dimension1 

1 48 4,63 1,817 ,262 

2 47 4,28 1,814 ,265 

KLyx_25 
dimension1 

1 48 4,33 1,826 ,264 

2 47 4,00 1,546 ,226 

KLyx_31 
dimension1 

1 48 4,08 1,955 ,282 

2 47 3,72 1,802 ,263 

KLyx_32 
dimension1 

1 48 3,33 1,767 ,255 

2 47 3,15 1,383 ,202 

KLyx_33 
dimension1 

1 48 3,35 1,756 ,254 

2 47 3,21 1,864 ,272 

KLyx_34 
dimension1 

1 48 3,38 1,770 ,255 

2 47 3,45 1,886 ,275 

KLyx_35 
dimension1 

1 47 4,00 1,934 ,282 

2 47 3,32 1,889 ,276 
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Tabell 8 

Tabellen visar medelvärde/produkt Enkät 1 och Enkät 2. 

 

 

HurDuResonerarKaffe KaffeLyx10 KaffeLyx20 KaffeLyx30 

Jag brukar alltid köpa 

samma 

Mean 4,3625 4,0813 3,6500 

N 32 32 32 

Std. Deviation 1,43634 ,74981 1,49062 

Letar efter märket med 

extrapris 

Mean 5,0444 4,3556 4,0000 

N 9 9 9 

Std. Deviation 1,34825 ,76012 1,24097 

Väljer Kaffe med stor 

omsorg, får den jag vill 

oavsett pris och varumärke 

Mean 4,9000 3,6800 2,9000 

N 10 10 10 

Std. Deviation 1,26579 ,99867 1,07186 

Annat Mean 4,6923 4,3231 3,6615 

N 13 13 13 

Std. Deviation 1,35552 1,08178 1,07822 

Total Mean 4,6094 4,1063 3,5844 

N 64 64 64 

Std. Deviation 1,37757 ,87358 1,33300 

 

 

Tabell 9 

Tabellen visar medelvärde/hylla Enkät 1 och Enkät 2, män 

vs kvinnor. 

 

 

Kön KaffeLyx10 KaffeLyx20 KaffeLyx30  

Man Mean 4,9067 3,9244 3,4978  

N 45 45 45  

Std. Deviation 1,33253 ,77259 1,41333  

Kvinna Mean 4,1960 4,0240 3,4880  

N 50 50 50  

Std. Deviation 1,35917 ,97364 1,24222  

Total Mean 4,5326 3,9768 3,4926  

N 95 95 95  

Std. Deviation 1,38614 ,88094 1,31887  
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Bilaga 4 

Enkät 1 

Du och Dina köpvanor 

 
Vi skulle vilja veta lite mer om Dig och Dina köpvanor. Var vänlig och läs frågorna 
och ringa in eller fyll i det svar som bäst stämmer in på dig. Du ska fylla i eller ringa in 
bokstaven före alternativet.  
 

1 Kön  
A Man B Kvinna 

 
2 Ålder: 

 
3 Jobbar du vid sidan av dina studier? 
A Nej 
B Deltid 
C Heltid 

 
4 Vem brukar göra inköpen i ditt hushåll? 
A Du  B Någon annan C Ungefär lika 

 

5 I vilken butik brukar du göra majoriteten av dina inköp? 
Butik: 

 
Här följer några frågor om hur Du gör när Du handlar kaffe. Besvara frågorna så att de 
beskriver ett typiskt tillfälle när Du handlar kaffe. 
 

6 Hur ofta brukar du handla kaffe i matvaruaffärer (exempelvis ICA, COOP, Willys) Om du aldrig handlar 
kaffe, hoppa till fråga 10. 

A Mer än en gång i 
veckan 

B 1 gång i 
vecka 

C Var fjortonde 
dag  

D Ungefär en gång i 
månaden  

E
  

mindre än en gång i 
månaden 

 
 

7 Vilken typ av kaffe brukar Du köpa? 
A Brygg B Kok C Frystorkat D Espresso E Grovmalet 
 

F    Annat:______________________________________________________________________ 
 

8 Hur mycket kaffe brukar Du köpa vid varje inköpstillfälle? 
A Mindre än 500g B 500g till 1kg C 1 till 2kg D Mer än 2kg 

 
9 Hur Du resonerar när Du köper kaffe (välj det alternativ som passar bäst)? 
A Jag brukar alltid köpa samma varumärke oavsett rabatter. 
B Jag letar alltid efter det märket som det är extrapris på. 
C Jag väljer kaffe med stor omsorg för att få den sort jag vill oavsett pris och varumärke.  
D Annat:__________________________________________________________________ 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här följer några frågor om hur Du gör när Du handlar diskmedel. Besvara frågorna så att 
de beskriver ett typiskt tillfälle när Du handlar diskmedel. 
 

10 Hur ofta brukar du handla diskmedel i matvaruaffärer (exempelvis ICA, COOP, Willys) Om du aldrig 
handlar diskmedel, hoppa till fråga 14. 

A Mer än en 
gång i 
veckan 

B 1 gång i 
vecka 

C Var fjortonde 
dag 

D Ungefär en gång i 
månaden 

E mindre än en gång i 
månaden 

 
 

11 Hur mycket diskmedel brukar Du köpa vid varje inköpstillfälle? 
A Mindre än 500ml B Mer än 500ml     
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12 Hur resonerar Du när Du köper diskmedel (välj det alternativ som passar bäst)? 
A Jag brukar alltid köpa samma varumärke oavsett rabatter. 
B Jag letar alltid efter det märket som det är extrapris på. 
C Jag väljer diskmedel med stor omsorg för att få den sort jag vill oavsett pris och varumärke. 
D Annat:____________________________________________________________________ 



 

      

    

13. På en skala 1 till 7 där 1 representerar lyxprodukt och 7 representerar 

budgetprodukt ska Du markera alla 15 produkterna i hyllan. Markeringarna 

ska vara i tabellen nedanför hylbilden där varje cell i tabellen representerar 

en produkt. 

 
 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1      

Hyllplan 2      

Hyllplan 3      

 



 

      

    

 

14. Här ska Du skriva priset på produkterna i tabellen nedan. Alla 15 

produkter ska prissättas i respektive plats i tabellen och Du ska utgå ifrån 

vad Du tror är priset på produkterna. Avrunda till hela kronor. 

 
 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 2               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 3               KR               KR               KR               KR               KR 



 

      

    

 

15. Här ska Du skriva priset på produkterna i tabellen nedan. Alla 15 

produkter ska prissättas i respektive plats i tabellen och Du ska utgå ifrån 

vad Du tror är priset på produkterna. Avrunda till hela kronor.

 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 2               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 3               KR               KR               KR               KR               KR 



 

 

Bilaga 5 

Enkät 2 

Du och Dina köpvanor 

 
Vi skulle vilja veta lite mer om Dig och Dina köpvanor. Var vänlig och läs frågorna 
och ringa in eller fyll i det svar som bäst stämmer in på dig. Du ska fylla i eller ringa in 
bokstaven före alternativet.  
 

1 Kön  
A Man B Kvinna 

 
2 Ålder: 

 
3 Jobbar du vid sidan av dina studier? 
A Nej 
B Deltid 
C Heltid 

 
4 Vem brukar göra inköpen i ditt hushåll? 
A Du  B Någon annan C Ungefär lika 

 

5 I vilken butik brukar du göra majoriteten av dina inköp? 
Butik: 

 
Här följer några frågor om hur Du gör när Du handlar kaffe. Besvara frågorna så att de 
beskriver ett typiskt tillfälle när Du handlar kaffe. 
 

6 Hur ofta brukar du handla kaffe i matvaruaffärer (exempelvis ICA, COOP, Willys) Om du aldrig handlar 
kaffe, hoppa till fråga 10. 

A Mer än en gång i 
veckan 

B 1 gång i 
vecka 

C Var fjortonde 
dag  

D Ungefär en gång i 
månaden  

E
  

mindre än en gång i 
månaden 

 
 

7 Vilken typ av kaffe brukar Du köpa? 
A Brygg B Kok C Frystorkat D Espresso E Grovmalet 
 

F    Annat:______________________________________________________________________ 
 

8 Hur mycket kaffe brukar Du köpa vid varje inköpstillfälle? 
A Mindre än 500g B 500g till 1kg C 1 till 2kg D Mer än 2kg 

 
9 Hur Du resonerar när Du köper kaffe (välj det alternativ som passar bäst)? 
A Jag brukar alltid köpa samma varumärke oavsett rabatter. 
B Jag letar alltid efter det märket som det är extrapris på. 
C Jag väljer kaffe med stor omsorg för att få den sort jag vill oavsett pris och varumärke.  
D Annat:__________________________________________________________________ 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Här följer några frågor om hur Du gör när Du handlar diskmedel. Besvara frågorna så att 
de beskriver ett typiskt tillfälle när Du handlar diskmedel. 
 

10 Hur ofta brukar du handla diskmedel i matvaruaffärer (exempelvis ICA, COOP, Willys) Om du aldrig 
handlar diskmedel, hoppa till fråga 14. 

A Mer än en 
gång i 
veckan 

B 1 gång i 
vecka 

C Var fjortonde 
dag 

D Ungefär en gång i 
månaden 

E mindre än en gång i 
månaden 

 
 

11 Hur mycket diskmedel brukar Du köpa vid varje inköpstillfälle? 
A Mindre än 500ml B Mer än 500ml     



 

 

 
 

12 Hur resonerar Du när Du köper diskmedel (välj det alternativ som passar bäst)? 
A Jag brukar alltid köpa samma varumärke oavsett rabatter. 
B Jag letar alltid efter det märket som det är extrapris på. 
C Jag väljer diskmedel med stor omsorg för att få den sort jag vill oavsett pris och varumärke. 
D Annat:____________________________________________________________________ 





 

 

13. På en skala 1 till 7 där 1 representerar lyxprodukt och 7 representerar 

budgetprodukt ska du markera alla 15 produkterna i hyllan. Markeringarna 

ska vara i tabellen nedanför hylbilden där varje cell i tabellen representerar 

en produkt. 

 
 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1      

Hyllplan 2      

Hyllplan 3      

 



 

 

 

14. Här ska du skriva priset på produkterna i tabellen nedan. Alla 15 

produkter ska prissättas i respektive plats i tabellen och du ska utgå ifrån 

vad du tror är priset på produkterna. Avrunda till hela kronor. 

 
 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 2               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 3               KR               KR               KR               KR               KR 



 

 

 

15. Här ska du skriva priset på produkterna i tabellen nedan. Alla 15 

produkter ska prissättas i respektive plats i tabellen och du ska utgå ifrån 

vad du tror är priset på produkterna. Avrunda till hela kronor. 

 
 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 

Hyllplan 1               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 2               KR               KR               KR               KR               KR 

Hyllplan 3               KR               KR               KR               KR               KR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


