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Sammanfattning 

 
Konsumenter möts dagligen av detaljhandelns marknadsföring av diverse produkter, då samtliga 
marknadsförare vill nå ut till sina kunder på bästa sätt. I detta examensarbete undersöks hur 
inramning av beslutsuppgift påverkar konsumenter, med fokus på konsumenternas initiala 

informationsprocessande. I ett experiment, som bestod av ett bildspel med 20 bildpar, deltog 
45 studenter vid Luleå tekniska universitet. Försökspersonernas uppgift var att skatta samtliga 
erbjudanden i bildspelet utefter deras attraktivitet. Hypotesen som ställdes var att konsumenter 
upplever att ett erbjudande som innehåller flera objekt är mer attraktivt än ett erbjudande med 

endast ett större objekt, trots att pris och varumängden är densamma. Resultatet visar på ett 
signifikant resultat, där hypotesen verifierades. Förklaringen till försökspersonernas avvikelser i 
deras initiala informationsprocessande återfinns i så kallade tumregler såsom referenspunkt, 

förankringseffekt och representativitet.  
 

Nyckelord: konsumentbeteende, initialt informationsprocessande, rationalitet, tumregler 
  



Abstract 
 
Consumers daily meet the retail marketing of various products, since all marketers want to 
reach out to their consumers in the best way. In this thesis the aim is to investigate how the 
framing of a decision task affects consumer choice, with a focus on consumers initial 

information processing. The experiment consisted of a slide show of 20 pairs of pictures, in 
which 45 students at Luleå University of Technology participated. The subjects’ task was to 
estimate all the deals in the slideshow in terms of their attractiveness. The hypothesis was that 

consumers find a sales promotion, which contains several items as more attractive than an offer 
with only one larger object, even though the price and quantity of goods is the same. The 
result show a significance and, hence, the hypothesis was verified. The differences seen in the 
subjects' initial information processing are explained by the so called rules of thumb, such as 

the reference point, the anchoring effect, and representativeness. 
 

Keywords: consumer behaviour, initial information processing, rationality, rules of thumb
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Inledning 

 
Dagens marknadsföring i detaljhandelns butiker försöker ivrigt nå ut till alla konsumentgrupper 
och ett flertal varierande försäljningstekniker används för att få kunder att konsumera så mycket 
som möjligt. Bland annat erbjuds produkter med ett nedsänkt pris, fler produkter för ett 

gemensamt pris och så vidare (Manning & Sprott, 2007). 
 
Flera studier har gjorts angående hur priset påverkar vår perception, bland annat studien av 

Davis och Millner (2005), med fokus på utformning av priserbjudanden och studien av 

Krishna, Currim och Shoemaker (1991) med fokus på hur konsumenter kodar av information 

utifrån priserbjudanden.  

Senare studier har också berört betydelsen av kvantiteten i ett erbjudande (Manning & Sprott, 

2007). Hur påverkas individer av kvantiteten i erbjudanden? Finner konsumenter att ett 

erbjudande med fler produkter som mer tilltalande jämfört med ett erbjudande med enbart ett 

större objekt?  

  
 

Bakgrund 

Inom detaljhandeln används diverse försäljningsstrategier för att locka och bemöta kunder på 
bästa möjliga och mest effektiva sätt. Dessa försäljningsstrategier har varit föremål för 

omfattande forskning med fokus på hur priset påverkar konsumenternas perception (Della 
Bitta, Monroe, & McGinnis, 2005; Berkouitz & Walton, 1980).  
 

Utformning av ett erbjudande har visat sig vara av betydelse, vilket har konstaterats av bland 
annat Davis & Millner (2005). De utredde hur priset i ett erbjudande presenterades och fann att 
matchning av pris och kvantitet ”tag två, betala endast för en” upplevdes mer attraktivt än ett 
erbjudande med endast en prissänkning ”x % rabatt”, trots att priset för produkterna i slutändan 

var detsamma. Även Della Bitta, Monroe och McGinnis (2005) studerade hur konsumenters 
perception påverkades av den information som försäljningserbjudandet framförde. Exempelvis 
framkom att ett erbjudande där både ordinarie och rabatterat pris framfördes var mer tilltalande 
än ett erbjudande med enbart rabatterat pris.  

 
I senare studier har fokus riktats mot kvantiteten i ett erbjudande istället för priset. Hur mycket 
av en vara vill individen konsumera? Finner konsumenter ett erbjudande, där fler produkter 

ingår mer tilltalande? Manning & Sprott (2007) studerade hur livsmedelskedjor använder 
”mångfaldiga produktserbjudanden” och dess egenskaper för att öka sin försäljning. Det visades 
att konsumenter fann ”8 för 8$”, som mer attraktivt än enbart pris för en enskild produkt. 
Manning och Sprott (2007) byggde sin studie på Wansink, Kent och Hoch (1998) forskning 

om hur konsumenter fattar sina beslut angående hur mycket av en vara som skall köpas och 
hur marknadsförare kan påverka denna beslutsprocess. I denna studie visades att utformningen 

av ett erbjudande även i kvantitetssammanhang har inverkan på konsumenten. Med 

utformning avses här vad som presenteras i ett erbjudande. Det kan vara flera produkter för ett 
gemensamt rabatterat pris, som till exempel ”köp tre, betala för två” eller begränsning av antal 
köp per kund. 
 

Som nämnts ovan studerade Davis & Miller (2005) effekter av olika utformningar av 
erbjudanden och även Tversky och Kahneman (1981) menade att inramningen av ett problem, 
som i detta fall är utformningen av ett erbjudande, har inflytande på konsumenter och detta 
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gäller oavsett om det är priset eller kvantitetens inverkan som studeras. I tidigare studier har 

marknadsföring så som ”Rea”, ”Spara…” och ”Bonusköp” framförts för att uppmana 
konsumenter om att detta är ett bra erbjudande (Manning & Sprott, 2007; Wansink, Kent, & 
Hoch, 1998). Väljer då konsumenter ett erbjudande med flera produkter, utan att få veta att de 

sparar pengar eller får ut mer kvantitet av erbjudandet? Det vill säga; förvillas konsumenter av 
antalet enheter i ett erbjudande och tror att de ”tjänar” på att köpa flera varor, jämfört med att 
de tar del av ett erbjudande som enbart innehåller ett större objekt med motsvarande mängd? 
 
 

Teoretisk referensram 

 

Definition av rationalitet 

Förklaringar till, och prediktioner av, individers beslutfattande uppkommer ofta utifrån 
antaganden om mänsklig rationalitet. Definitionen av rationalitet är omdebatterad. Generellt 
handlar rationalitet bland annat om att vara motsägelsefri, med andra ord, att individer är 

rationella i betydelsen i överensstämmelse med normativa modeller, som till exempel teorin om 
maximering av förväntad nytta. Ett beslutsproblem definieras som en handling efter ett val 
mellan två eller flera alternativ. Hur ett problem presenteras benämns inramning av ett problem 

(Tversky & Kahneman, 1981). 
 
Rationella val förutsätter att preferenser för olika alternativ inte skall påverkas av att 
inramningen av problemet ändras. Dock menar Herbert Simon (1982) att individer är 

begränsade i sitt rationella beslutfattande på grund av brister i informationsprocessandet. I stället 
anses individers beslut vara satisfierande, det vill säga val av det som är tillräckligt bra, men 
dock inte nödvändigtvis det mest optimala. Den brist som bland annat Simon (1982) anser 

finns i individers informationsprocessande gäller begränsningar i förmågan att agera kalkylator 
vid processer i arbetsminnet. Med andra ord blir det för krävande att hålla flera uträkningar i 
minnet samtidigt. Istället menar Simon (1982, refererad av Kalantari, 2010) att individer 
använder sig av så kallade tumregler när de bearbetar information och fattar beslut.  

 
 

Normativ beslutsteori 

Teorier som kopplas till rationella val är normativa, vilket beskriver hur individer bör fatta 
beslut som är rationella och giltiga. Normativa modeller presenteras i form av axiom, vilket 

förutsätter att konsistenta villkor uppfylls, det vill säga att oavsett hur ett problem presenteras 
skall individers preferenser hållas konstanta (Quiggin, 1993).  
 

 

Teorin om att maximera förväntad nytta 

Ifall individer agerar enligt optimalt rationellt tänkande eller inte kan förklaras genom 
Neumann och Morgensterns (1947) normativa beslutsmodell ”teorin om att maximera 
förväntad nytta” (eng. ”Expected Utility Theory”). Enligt denna modell skall ingen skillnad i 

bedömning av de alternativ som presenteras uppstå (Plous, 1993). Utifrån teorin om att 
maximera förväntad nytta kan enkla modeller förklara teorins innebörd, till exempel 
transitivitet. Det innebär att en individ väljer mellan A och B samt mellan B och C. Om 
individen föredrar A framför B och B framför C, då skall individen även föredra A framför C. 

Om inte, uppfyller ej individen kriteriet för optimalt rationellt tänkande (Quiggin, 1993). 
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Konsumenters informationsprocessande 

Teorin om att maximera förväntad nytta kan användas vid analys av konsumenters initiala 
process vid mottagande av diverse erbjudanden. Hur en konsument bearbetar sitt initiala 
intryck styrs främst utifrån visuellt fokus, det vill säga hur ett erbjudandes innehåll presenteras, 

som till exempel i antal objekt, färg, pris och märke (Monroe, 1973). För att enklare bearbeta 
den information som presenteras använder konsumenter så kallade tumregler, vilka kan 
förklaras som genvägar i individers informationsprocessande. Dessa regler leder möjligtvis inte 
till ett korrekt svar, men dock ett rimligt resultat (Raghubir, 2006). Tumregler finns i diverse 

utformningar: 
 

Referenspunkt 

Konsumenter använder sig av en så kallad referenspunkt vid informationsprocessande, det vill 
säga att de jämför ett aktuellt pris, en produkt eller ett erbjudande med tidigare erfarenheter 
och utifrån dessa värderar sitt kommande val. Beroende på ifall det aktuella erbjudandet är 

bättre eller sämre än individens referenspunkt kommer personen att uppleva att han/hon tjänar 
eller förlorar på erbjudandet (Raghubir, 2006).  
 

 

Förankringseffekten 

Förankringseffekten innebär att konsumenter riktar sitt fokus på den information som 
presenteras först och beaktar inte informationen utifrån sin helhet. Individer är sedan 
skolinlärning vana att läsa från vänster till höger och därför läser de erbjudanden på samma sätt. 
Konsumenter uppfattar därför 199 kr som billigare än 200 kr, eftersom ettan i 199 jämförs med 

tvåan i 200, medan en reflektion av helheten inte förekommer (Raghubir, 2006). 
 
 

Representativtet 

I studier har också visats att ibland väljer individer det alternativ som framstår som mest 

representativt utifrån ytliga likheter. Detta kan vara en förklaring till varför till exempel spelare 
gör sig skyldiga till felslut. Ifall en spelare får välja mellan två utfall som till exempel Alternativ 
1: krona, krona, krona, klave, klave, klave och Alternativ 2: krona, krona, klave, krona, krona, 
klave, kommer spelaren att välja alternativ 2, eftersom den framstår som mest lik en 

slumpmässig serie, trots att båda alternativen har lika stor sannolikhet att inträffa (Raghubir, 
2006). Exemplet med spelares felslut är ett enkelt sätt att förklara representativitet. Denna 
tumregel kan placeras i konsumtionssamanhang utifrån det sätt på vilket konsumenter bedömer 

erbjudanden utifrån ytligt intryck, det vill säga att konsumenter tror sig få ut mer kvantitet av 
ett visst erbjudande. Davis & Miller (2005) visade genom sin studie att konsumenter finner 
erbjudandet ”tag två och betala för en” som mer attraktivt än ett erbjudande med endast en 
procentuell nedsänkning, även om priset för produkterna var detsamma oavsett val av 

erbjudande. Förklaringen till detta är att konsumenter finner det ena erbjudandet mer 
representativt än det andra, det vill säga att ett erbjudande uppvisar en ytlig likhet med 
”verkliga” erbjudanden, trots att villkoren för de två erbjudanden är desamma (Raghubir, 

2006).  

 
 

Problemställning och hypotes 

Detaljhandels försäljningsstrategier är av primärt intresse, eftersom konsumenter dagligen 

bemöts och påverkas av dessa. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 
konsumenter tilltalas av marknadsföring av diverse priserbjudanden med fokus på kvantitet och 
antal objekt. Finner konsumenter att ett erbjudande, där mer än en produkt erbjuds är mer 
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attraktivt än när endast en produkt ingår i erbjudandet, trots att priset och den totala mängden 

varuinnehåll är densamma? Blir konsumenter vilseledda av antalet objekt som presenteras i 
erbjudandet och tror sig få ut mer kvantitet? Reflekterar de över helheten, som i detta fall är 
både varans pris och total kvantitet, eller ser de enbart till antalet objekt?  

 
 
Hypotes: Konsumenter finner ett erbjudande, som innehåller flera produkter som mer 
attraktivt än ett erbjudande med enbart en större förpackning, trots att varumängden och priset 

är desamma.  
 
 

 

Metod 

 

Försökspersoner 

I studien deltog totalt 45 studenter vid Luleå tekniska universitet i åldrarna 19-28 år med en 

medelålder på 22 år. Tjugosju försökspersoner var män och 18 var kvinnor. Försökspersonerna 
rekryterades genom bekvämlighets- och tillfällighetsurval. Även snöbollsmetoden användes i 
och med att en redan engagerad försöksperson rekommenderade experimentet vidare till sin 

sociala omkrets och även dessa deltog. 
 
 

Material 

Materialet för experimentet bestod av ett bildspel med 20 bildpar, det vill säga 40 bilder totalt. 

Bilderna presenterades i slumpmässig ordning och bestod av diverse erbjudanden på livsmedel, 
som ansågs typiska för studenters inköp. Exempelvis visade Bild 1a: ”1 kg ketchup 24 kr” och 
Bild 1b: ”2 st 500g ketchup 24 kr”. Priset och den totala kvantiteten på bilderna är densamma, 

men antal objekt skiljer sig åt.  
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figur 1. Exempel på bildspelets layout. 
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I Figur 1 visas hur ketchuperbjudandet var utformat i bildspelet. Samtliga bildpar i 
experimentets bildspel var utformade på liknande sätt. 
 

För att inte miljö eller varumärke skulle påverka försökspersonens skattning fotograferades 
produkterna mot en vit bakgrund och dess varumärke togs bort.  
 
 

Procedur 

Information angående experimentet publicerades i Facebook, som är en mycket populär 
kommunikationsnätverkstjänst för dagens studenter. I meddelandet framfördes studiens syfte 
som ett ”experiment om varors prisvärdighet”, tid och plats samt att experimentet genomförs 
enskilt. Vid intresse fanns möjlighet att antingen höra av sig per telefon, Facebook eller drop-in 

till hänvisat grupprum på campus.  
 
Experimentet genomfördes i ett grupprum vid Luleå tekniska universitet. Grupprummet låg 

nära Ljusgården som är en social plats för studenter, vilket medförde att försökspersonerna lätt 
kunde ta sig till platsen i fråga.  
 

När försökspersonen kom till grupprummet, blev han/hon anvisad att sätta sig vid en dator, 
som fanns utplacerad i rummet. Därefter fick försökspersonen läsa ett informations- och 

instruktionspapper (Bilaga 1). När försökspersonen hade gett klartecken att instruktionerna var 

förstådda utdelades en skattningsblankett (Bilaga 2) och efter det att försökspersonen hade 

studerat blanketten och blivit bekant med skattningsskalan sattes bildspelet igång och 
försöksledaren lämnade rummet.  
 
Bilderna visades i korta sekvenser om 3 sekunder och mellan varje bild framkom en vit bild 

som varade i 4 sekunder för betänketid och bedömning. 

 
Studiens huvudsyfte presenterades inte för försökspersonerna, eftersom det ansågs kunna 
påverka försökspersonens bedömning. Istället kom försöksledaren tillbaka in i rummet efter det 
att bildspelet var genomfört och förklarade mer utförligt om studiens syfte. 

 

Databearbetning 

Skattningarna sammanställdes och analyserades med SPSS. 
 
 

Resultat 

 
Ett t-test genomfördes utifrån det data som hade samlats in från de 45 försökspersoner, som 

deltog i experimentet. T-testet visade på ett signifikant resultat, t44 = 4,632, p < 0,05, vilket 

innebär att ett erbjudande med flera produkter ansågs vara mer attraktivt än ett erbjudande av 
en stor produkt med motsvarande mängd. Studiens hypotes verifierades därmed. 

 
En ANOVA med upprepad mätning gav likaså ett signifikant resultat, F(19,836) = 6,124, p < 
.05, men skattningarna skiljde sig åt mellan vissa av betingelserna och totalt hade 11 personer 
(ca 24 %) en negativ medeldifferens. De varor som visade på avvikelser var bland annat 

tvättmedel, potatis, salt och smör, vilka studenterna skattade som mer attraktiva vid en stor 
produkt. 
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Figur 1. Varors medeldifferensvärde.  
 

I Figur 1 visas en rangordning av varorna utefter vilka produkter som var mer attraktiva som 

fler mindre objekt och därefter produkter som skattades som mer attraktiva vid större objekt. 

Exempelvis finner studenter läsk och ketchup i mindre och flera förpackningar, som mer 

attraktivt än potatis och tvättmedel som föredrogs i större förpackning. 

 

 

Diskussion 
 
 
När konsumenter skall fatta ett beslut baserar de sitt val på den information som finns 
tillgänglig för dem. I tidigare studier, där fokus har riktats på olika prestationer av pris- och 

kvantitetserbjudanden informeras konsumenterna oftast med rik information om till exempel 
jämförpris eller hur mycket de sparar på att konsumera och så vidare. Detta gör marknadsförare 
i syfte att uppmärksamma konsumenterna på sin produkt och dess erbjudande (Manning & 

Sprott, 2007; Wansink, et al., 1998). Experimentet som utfördes i detta examensarbete är ett 

exempel på hur inramning av beslutsuppgift påverkar konsumenters val på ett förutsägbart sätt 
och den information som fanns tillgänglig för försökspersonerna är vad för produkt, kvantitet 
och pris. Vad som låg i fokus är försökspersonernas initiala informationsprocess och ifall de 

avviker från rationellt tänkande. 
 
Enligt teorin om att maximera förväntad nytta skall ingen avvikelse ske mellan 

försökspersonens bedömningar ifall optimalt rationellt tänkande råder (Quiggin, 1993). I 
experimentet som har utförts i föreliggande arbete bör därför, att när både pris och den totala 
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kvantiteten är densamma för två erbjudanden, inte ett erbjudande med fler objekt anses mer 

attraktivt än ett erbjudande med endast ett större objekt. Dock visade både t-test och 
variansanalysen på att en signifikant skillnad mellan de olika bedömningarna i och med att 
försökspersonerna fann ett erbjudanden med flera objekt mer attraktivt. 

 
Hur individer bearbetar information styrs främst av visuellt fokus, vilket här innebar att det som 
försökspersonerna uppmärksammade först är antalet objekt som exponerades. Varför individer 
finner ett erbjudande med flera objekt som mer attraktivt kan förklaras genom tumregeln om 

representativitet, det vill säga ett erbjudande med flera objekt ger ett intryck av att 
konsumenten får mer kvantitet än vid konsumtion av ett enstaka objekt (Raghubir, 2006). 
Eftersom individer inte har tillräckligt med minneskapacitet att beräkna hela erbjudandet, utgår 

de från vilket erbjudande som genom ytligt intryck är mest representativt.  
 
Det går också att förklara försökspersonernas bedömningar utifrån förankringseffekten i och 
med att den informationstext som fanns tillgänglig för försökspersonerna i detta experiment är 

vad som ingår i det erbjudande som visas (Raghubir, 2006). Försökspersonerna läste texten från 
vänster, vilket innebär att den information som beaktas först är antalet objekt och därefter 
gjorde personen sin bedömning. Eftersom antalet objekt presenterades först uppmärksammades 
konsumenten om att två, tre objekt är mer än ett och då uppfattades ett erbjudande med fler 

objekt som mer attraktivt. Med andra ord värderades erbjudandet inte utifrån sin helhet, utan 
endast utav den information som presenterades först. 
 

I experimentet visas också hur försökspersonerna avviker från rationellt tänkande genom sin 
referenspunkt (Raghubir, 2006). Referenspunkten i detta fall är den bild som presenterades 
först av bilderna i bildparet och eftersom presentationen av bilderna skedde slumpmässigt kan 
referenspunkten antingen vara ett eller flera objekt. Enligt teorin om att maximera förväntad 

nytta borde skattningarna av erbjudanden i bildparet ha varit av samma värde i och med att det 
enda som skiljde bilderna åt var antal objekt. Trots detta framkom ett erbjudande med flera 
objekt som mer attraktivt än ett erbjudande med endast ett objekt. 

 
 

Förklaring till negativ medeldifferens  

Resultatet visade på att 11 personer hade en negativ medeldifferens och de varor som visade på 
avvikelser var till exempel tvättmedel, potatis, salt och smör. Varför dessa produkter önskas i 

större förpackning kan vara för att de används dagligen, har lång hållbarhet, eller att det 
förbrukas större mängd av vid användning. Exempelvis är salt och smör ingredienser som 
används till vardaglig matlagning, tvättmedel har lång hållbarhet och potatis används i större 
mängd vid tillagning och har dessutom längre hållbarhet. 

 
 

Reliabilitet och validitet 

Den experimentella metod som tillämpades har till syfte att skapa så hög reliabilitet och 
validitet som möjligt. Tidigare forskning har riktat sitt fokus på olika utformningar av pris- och 

kvantitetserbjudanden och flera av dessa studier är komplexa och innehåller många aspekter 
(Wansink, et al., 1998). Därför utformades designen i föreliggande arbete så att inramningen av 
problemet framkommer på ett enkelt och förutsebart sätt.  

 
Som nämnts har en hel del beteendestudier utförts för att finna hur priset influerar det 
individuella konsumtionsbeteendet, varav det framkom att priset inte är den enda faktorn som 
har en inverkan på konsumenters beslutsfattande vid konsumtion. En individ har flera 

preferenser och blir därför påverkad av så väl förpackning, märke, färg och pris (Monroe, 
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1973), det vill säga hur konsumenter värderar ett erbjudande sker främst utefter individuella 

preferenser och dessa är oundvikliga vid forskning av konsumentbeteende.  
 
Erbjudanden som presenterades i detta arbete bestod av varor, som kan klassas som ”typiska” 

för studenter, som till exempel läsk, choklad och ketchup. Varför dessa produkter valdes var 
därför att de deltagande skulle finna erbjudandena så attraktiva och realistiska som möjligt och 
vara enkelt för försökspersonerna att acceptera eller förkasta ett erbjudande. Med andra ord om 
en person inte tycker om till exempel havregryn kommer han/hon att skatta bilderna med 

erbjudande för havregryn till ett mindre värde oavsett hur erbjudandet ser ut. 
 
Experimentets validitet kunde ha blivit högre ifall varje bildpar i bildspelet hade presenterats två 

gånger för försökspersonen, men i och med att bildspelet bestod av 20 bildpar ansågs en 
upprepning ha kunnat skapa en negativ effekt på försökspersonen. Eftersom han/hon kunde ha 
blivit uttråkad under experimentets gång, vilket, i sin tur, kunde ha påverkat individens 
bedömning. Istället utformades varje bildpar på liknade sätt, det vill säga en bild som 

presenterade två eller tre objekt och en bild med endast ett större objekt. Experimentets 
validitet anses därför som acceptabel. 
 
Experimentet utfördes i en lugn miljö i ett och samma separata rum för samtliga 

försökspersoner och de fick samma information och instruktioner före, och samma förklaring 
av dess syfte, efter experimentet. Frågor som deltagarna ställde efter att ha läst informations- 
och instruktionspappret som berörde experimentets syfte besvarades med att frågan inte kunde 

besvaras för tillfället.  
 
Rekryteringsmetoden inleddes med ett meddelande på Facebook, som är ett välkänt och socialt 
kommunikationscenter för studenter. Meddelandet innehöll efterfrågan om deltagare till 

experimentet. Urvalet av försökspersoner skedde genom bekvämlighetsurval, men också till 
stor del av snöbollsmetoden, då flera deltagare tipsade sin sociala omkrets om att medverka i 
experimentet.  

 
Utifrån det ovan beskrivna kan slutsatsen dras att några direkta hot inte finns för experimentets 
reliabilitet eller validitet. Designen är enkel och lätt att upprepa och eftersom experimentet inte 
kostar något för de deltagande att medverka i mer än deras fritid indikerar detta att reliabiliteten 

kan stärkas ytterligare genom att samla in mer data i framtida studier med liknade syfte. En 
aspekt som bör beaktas är studiens generaliserbarhet. Eftersom endast unga studenter deltog är 
resultatet svårt att generalisera till en större population, dock uppkommer ett intresse av att 

undersöka ifall möjligheten finns att kunna generalisera resultatet. Skulle även familjer finna ett 
erbjudande med fler produkter mer attraktivt eller skulle dessa vara mer intresserade av större 
objekt?  
 

 

Forskningsetik 

Innan experimentet påbörjades informerades försökspersonerna om Vetenskapsrådet (2011) 
riktlinjer och kriterier för god forskningssed. Det vill säga, deltagarna fick tydlig information 
om att deras deltagande var frivilligt och att han/hon när som helst under testets gång kunde 

avbryta sin medverkan. Det klargjordes även att deltagandet var anonymt och all data som 
samlades in vid experimentet enbart skulle komma att användas för denna studie 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

 
Studiens syfte presenterades som ”varors prisvärdighet” och någon mer information gavs inte 
till försökspersonerna före experimentet, utan studiens syfte klargjordes mer tydligt efter 
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experimentet. Varför syftet inte förklarades mer tydligt innan experimentet var därför att det 

ansågs kunna påverka försökspersonernas bedömning av erbjudanden.  
 
 

Framtida forskning 

För framtida forskning kan det vara av intresse att analysera vilka produkter som konsumenter 

konsekvent väljer att konsumera i större respektive mindre förpackning. I detta arbete visades 
endast erbjudanden om 20 olika produkter, varav potatis, tvättmedel, salt och smör är 
produkter som ansågs mer attraktiva i form av större objekt. Sannolikt finns det fler varor som 

hellre önskas i större objekt, men frågan är vilka? 
 
Det kan också vara av intresse att studera var gränsen går för hur små objekt kan vara innan ett 
större objekt anses som mer lönsamt. Till exempel rymmer en liten burk cremé fraiche normalt 

2,5 dl. Om ett erbjudande skulle erbjuda fyra 1 dl burkar med cremé fraiche eller en 4 dl burk, 
skulle erbjudandet med fyra mindre burkar fortfarande anses mer attraktivt eller skulle 
förändring av volymen ha en innebörd? Skulle konsumenter reflektera mer över helheten ifall 

ett erbjudande innehöll volymer utöver de ”normala”, det vill säga skulle ett erbjudande med 
ovanlig struktur skapa en längre informationsprocess? 
 
Något som har framgått ovan är studiens generaliserbarhet. Experimentet visade att unga 

studenter föredrog erbjudanden med fler mindre objekt, men går detta resultat att generalisera 
för olika kategorier av konsumenter? Exempelvis, finner familjer och pensionärer likväl som 
studenter att ett erbjudande med fler produkter är mer attraktivt eller finner de att erbjudanden 

med större objekt är av mer intresse? Kan det finnas avvikelser även för dessa konsument-
kategorier? 
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Bilaga 1  

Information till den deltagande 

 

Syftet med experimentet är att studera varors prisvärdighet. Deltagandet i experimentet är 

frivilligt och du kan när som helst under experimentets gång avbryta din medverkan. Den data 

som samlas in kommer endast användas för mitt examensarbete och inte för annat bruk.  

 

 

Instruktioner för experiment 

Du kommer att få se ett bildspel där olika erbjudanden presenteras i korta sekvenser. Du ska 

utifrån första intryck skatta hur attraktivt du finner varje erbjudande på en skala 1 – 10. Ett 

står för ”Inte attraktivt” och 10 för ”Attraktivt”. Skattningarna görs på den svarsblankett som 

utdelats. Bildspelet består av 40 bilder och bildnummer finns på varje bild för att det skall 

vara enklare för dig som deltar att veta vilken bild som visas. Bildspelet är cirka sex minuter 

långt. 

   Det är viktigt att du som deltar endast skattar utifrån ditt första intryck av erbjudandet och 

inte lägger någon större baktanke för din bedömning. Det vill säga, oavsett om du skulle ta del 

av erbjudandet i verkligheten eller inte, skall du ändå skatta utifrån hur attraktivt du finner 

erbjudandet. 
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Bilaga 2  

Svarsblankett                         Ålder:                         Man                         Kvinna  

 

Bild 1 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 2 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 3 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 4 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 5 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 6 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 7 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Bild 8 

Inte attraktivt     1         2        3         4         5         6         7         8         9         10     Attraktivt 

 

Svarsblanketten fortsätter på följande vis för resterande bilder. 


