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Sammanfattning  
 

Titel  Mejeriföretags samarbetsformer för produktutveckling av 
specialprodukter – En studie över mejeriföretags överlevnad på en 
konkurrensutsatt marknad. 

 
Författare   Ida Oksanen, Sandra Saadaoui  
 
Handledare   Göran Grape, Hans Zimmerlund  
 
Nyckelord  Mejeriföretag, samarbetsformer, produktutveckling, 

specialprodukter 

Bakgrund  Förändringar i mejeribranschen har lett till att mejeriföretag inte 
längre har direktkontakt med konsumenterna. Den ökade 
konkurrensen gör att det blir svårare och svårare för 
mejeriföretagen att finna marknadsandelar, mejeriföretagen lägger 
ned ett omfattande arbete och stora resurser på att utveckla nya 
produkter som är bättre anpassade för konsumenterna. Att allergier 
och överkänsligheter ökar medför större press på företagen på en 
mer avancerad produktförädling.  

Problemformulering  Vilka samarbetsformer är viktiga för mejeriföretags 
produktutveckling för långsiktig överlevnad på en 
konkurrensutsatt marknad? 

 
Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters behov av 

nya laktosfria produkter och därutefter analysera och utvärdera 
mejeriföretagens förutsättningar för överlevnad genom olika 
samarbetsformer för produktutveckling. 

 
Metod  Undersökningen har en kvantitativ ansats. Genom en 

enkätundersökning insamlades primärdata.  
 
Slutsats  För att kunna överleva på en marknad där konsumenterna är 

låginvolverade bör mejeriföretagen samarbeta på bredden. Därmed 
är integration bakåt, tillsammans med värdekedjan, de 
samarbetsformer för produktutveckling av specialprodukter som 
leder till långsiktig överlevnad. Dock anser författarna att 
samarbete på bredden inte kan leda till långsiktig överlevnad. 
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I denna del presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet. Därefter följer 

problemdiskussion, problemformulering samt syftet med studien. Även en redogörelse av de 

avgränsningar som omfattar studien ifråga följer, samt en presentation av relevanta begrepp 

för studien. 

 

1.1. Bakgrund 

Denna uppsats handlar om mejeriföretags samarbetsformer för produktutveckling av 

specialprodukter.  

Mejeribranschen har förändrats under årens lopp. Förr i tiden tog gårdarna själva hand om sin 

mjölk, men först på 1700- talet grundades speciella lokaler för mjölkförädling. I mitten av 

1800-talet kom mejerikunniga holsteinare till Sverige och mjölk började förädlas i mejerier. 

Det öppnades uppköpsmejerier som köpte mjölk från olika gårdar, samt andelsmejerier som 

ägdes av bönderna själva. Antalet mejerier ökade tills effektiviseringen gjorde det möjligt för 

mejerierna att nå stordriftsfördelar – då minskade antalet mejerier. 1 I början av 1930-talet 

fanns det drygt 1 600 mejerier i Sverige, men idag finns det enbart ca 50 mejerier, vilka dock 

hanterar 50 gånger mer mjölk per dag än 1930-talets mejerier.2 Med tiden har även de flesta 

mejerier blivit underleverantörer, vilket gör att de inte har någon direkt kontakt med 

slutkunden, d v s konsumenten. Det är dagligvarubutikerna som fungerar som ett medel för att 

kunna nå ut till konsumenten.3 Eftersom mejerierna inte når konsumenten direkt har det blivit 

allt viktigare för mejeriföretagen att finna olika former av samarbete med företag som har 

direktkontakt med konsumenten. 

 

                                                 
1 
http://www.norrmejerier.se/bib/nm.asp?Documentkey=20C919E2DC00D312C1256CE9003560F0&DocumentC
ategoryKey=3C6371F076F52267C1256CF30035B708&ind=&bc=0&nofr=1&nr=6&nrs=0&topTom=ko&listdo
cs=1 
2 
http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/Article.aspx?id=1997&ArticleID=1940&CategoryID=323&eps
language=SV 
3 http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/ex_arb_ekonomi/EEK196/EEK196.BAK 
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Även under senare år har det skett många förändringar inom branschen, både internt inom 

mejeriföretagen och i deras omgivning. Den snabba tekniska utvecklingen möjliggör för andra 

företag att följa efter det dominerande företaget i en allt snabbare takt, vilket medför en ökad 

konkurrens.4 Den nutida fria och globala konkurrensen har även lett till att fler aktörer tagit 

sig in på den svenska marknaden, och därmed konkurrerar om samma konsumenter och har 

ungefär samma utbud.5 Även de stora dagligvaruhandelsföretagen, som blir allt mer 

internationella och centraliserade, har börjat etablera sina egna varumärken och ställer hårdare 

krav på underleverantörerna.6 Den ökade konkurrensen gör att det blir svårare för 

mejeriföretagen att hitta marknadsandelar. 

Samtidigt med att konkurrensen ökar, minskar dock mjölkkonsumtionen; i Sverige har 

mjölkkonsumtionen minskat med ca 30 % sedan 1980. Vi dricker istället mer vatten, läsk och 

öl. Våra matvanor har förändrats, vilket på sikt påverkat mjölkkonsumtionen. Orsaker är 

bland annat att allt fler äter fler måltider utanför hemmet, att allergier och överkänsligheter 

ökar, samt den ökade påverkan från andra matkulturer. En del av våra traditionella maträtter, 

där mjölk varit en naturlig del, har även försvunnit. Trots att vi dricker mindre mjölk idag, 

växer marknaden för mjölkprodukter stadigt, detta eftersom utbudet av mjölkprodukter blivit 

allt mer varierande. Det konsumeras mjölk i t ex latte, drickyoghurt och smoothie. 

Mejeriföretagen lägger därmed ner ett omfattande arbete och stora resurser på att utveckla nya 

produkter som är bättre anpassade för konsumenterna.7 Den ökade konkurrensen och den 

minskade mjölkkonsumtionen har lett till att mejeriföretagen bevakar konsumenterna 

beteende och behov allt hårdare och satsar intensivt på produktutveckling. 

Under 1900-talet har allergier och olika överkänsligheter ökat och blivit bland de vanligaste 

sjukdomarna idag, vilket även det lett till att fler människor börjat söka efter produkter som är 

anpassade efter just deras individuella behov.8 Även kunskaperna om att det finns starka 

samband mellan mat och hälsa ökar.9 Det finns alltså ett växande intresse för 

kvalitetsprodukter och produkter med speciella egenskaper, t ex laktosfri, fettsnål och 

ekologiskt tillverkad mjölk. I takt med att samhället förändrats blir konsumenterna alltmer 

medvetna och ställer därmed allt högre krav på produkter när det gäller hälsa, variation, 

                                                 
4 http://www.ies.luth.se/log/courses/iet066/Agile%20PM%2017%20dec%202006%20red.pdf, s 9 
5 http://www.ifsworld.com/se/customers/norrmejerier_2007.asp 
6 http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000594/01/von_Unge.pdf 
7 http://www3.arla.se/Default____17569.aspx 
8 http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/allergi/vadarallergi.4.303f5325112d733769280003730.html 
9 http://www.livsmedelssverige.org/konsument/trender.htm 
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kvalitet, livsmedelssäkerhet samt miljö. Alla dessa krav har skapat större press på företagen 

på en mer avancerad produktförädling.10 Mejeriföretagen tvingas till att uppmärksamma 

allergier och överkänsligheter, samt samhällets och konsumenternas medvetenhet och krav 

allteftersom konkurrensen ökar. Produktutvecklingen av specialprodukter ses som en 

möjlighet för mejeriföretagen att skapa konkurrensfördelar. 

1.2. Problemdiskussion 

Av bakgrunden framgår att mejeribranschen genomgått stora förändringar på grund av 

effektiviseringen som skett i branschen. Detta har medfört att mejerierna inte längre har 

direktkontakt med konsumenterna, utan har istället blivit underleverantörer.  

För att mejeriföretagen skall överleva och förbli lönsamma måste de dock nå ut till 

konsumenterna – detta genom olika former av samarbete med företag som har direktkontakt 

med konsumenten. 

Den ökade konkurrensen gör att det blir svårare och svårare för mejeriföretagen att finna 

marknadsandelar. För att få konsumenternas uppmärksamhet är det väldigt viktigt att 

mejeriföretagen genom produktutveckling anpassar sig till konsumenternas behov och 

efterfrågan.  

Att allergier och överkänsligheter, samt medvetenheten, i samhället och bland konsumenterna 

ökar, medför en möjlighet för mejeriföretagen att genom produktutveckling av 

specialprodukter anpassa sig och därmed skapa och behålla sina konkurrensfördelar.  

Det ovan nämnda leder till att mejeriföretag måste, för att överleva långsiktigt på den hårt 

konkurrensutsatta marknaden, finna de samarbetsformer för produktutveckling av 

specialprodukter som leder till detta. 

1.3. Problemformulering 

• Vilka samarbetsformer är viktiga för mejeriföretags produktutveckling för långsiktig 

överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

                                                 
10 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00005026/01/0506.30D.pdf 
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1.4. Syfte 

Laktosfria mejeriprodukter har blivit en viktig del av mejeriföretagens produktutveckling 

gällande specialprodukter. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters behov av nya laktosfria produkter 

och därutefter analysera och utvärdera mejeriföretagens förutsättningar för överlevnad genom 

olika samarbetsformer för produktutveckling.  

1.4.1. Val av perspektiv 

Studien utgår ifrån ett kundperspektiv, konsumenternas behov av mejerispecialprodukter 

undersöks. Då mejeriföretagens samarbetsformer utvärderas, har studien även ett 

nätverksperspektiv.  

1.4.2.  Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att enbart titta på den svenska marknaden. Fokus ligger på helt 

laktosfria mejeriprodukter – låglaktos produkter och andra alternativa produkter berörs 

därmed ej.  

1.5. Relevanta begrepp 

Laktosintolerans 

Laktosintolerans innebär att man är överkänslig - dock inte allergisk - mot mjölksocker, 

laktos. Vanliga symtom är gaser, diarré och magont. Det enzym som bryter ner laktos heter 

laktas. Det är bristen på detta enzym i tunntarmens slemhinna som gör att man inte kan bryta 

ner laktos, och därmed blir intolerant.11 

 

Specialprodukter 

Specialprodukter är produkter med speciella egenskaper. I denna studie avser 

specialprodukterna laktosfria mejeriprodukter. 

 

 

                                                 
11 http://www.livsmedelssverige.org/halsa/all-lakto.htm 



8 
 

 

Mervärde 

Det som reflekterar de uppfattade konkreta och obestämda förmåner och kostnader för kunden 

kallas värde. Mervärde ses det som tillför ett extra värde för kunden, t ex design, pris, 

varumärke etc.12 

 

Kundlojalitet 

Söderlund menar att lojalitet bör betraktas som ett tvådimensionellt fenomen, där 

huvuddimensionerna utgörs av en beteendedimension och en mental dimension. En definition 

av kundlojalitet som tar hänsyn till båda dimensionerna, av Oliver (1999) är följande: 

 

”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 

man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produktutbyte.” 

 

Kortfattat kan kundlojalitet alltså sägas vara kundens viljebaserade förhållande över tiden, i 

den fysiska samt den mentala världen, till ett objekt på en marknad. Kunden kan alltså vara 

lojal till flera olika objekt, t ex varumärket eller en butik.13 

 

Med begreppet kundlojalitet avses i denna studie en kund som är lojal ett företag och dess 

varumärke enligt definitionen ovan. 

 

                                                 
12 Kotler P, Keller K, Marketing Management 12e, 2006 
13 Söderlund M, Den lojala kunden, Malmö: Liber Ekonomi, 2001 
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2. Metod 

 

I denna del redogörs tillvägagångssättet som används för att genomföra studien, även studiens 

vetenskapliga inriktning behandlas. Vetenskapligt synsätt, forskningsansats, undersökningsmetod 

samt insamling av data beskrivs och motiveras.  

 

2.1. Vetenskaplig metod 

2.1.1. Deduktiv och induktiv ansats 

Ett av målen med forskningsstudier är att kunna integrera teori och empiri. Förhållandet 

mellan teori och empiri kan undersökas utifrån den deduktiva och den induktiva ansatsen. Den 

deduktiva ansatsen innebär att forskaren testar generella påståenden, d v s teorier, med empirisk 

data. Den induktiva ansatsen har däremot empirin som utgångspunkt, man försöker hitta 

generella mönster som kan göras till teorier.14 Den deduktiva ansatsen kommer att tillämpas i 

denna studie. Empirin som samlas in kommer att jämföras med de teorier som valts - det 

undersöks huruvida empirin bekräftar teorierna. 

2.2. Undersökningsmetod 

2.2.1. Kvalitativ och kvantitativ data 

Inom metodteorin finns det två olika typer av undersökningsmetoder: kvalitativa och 

kvantitativa. I denna studie kommer enbart den kvantitativa undersökningsmetoden att 

tillämpas, eftersom den gör undersökningen mätbar, vilket är vad som eftersträvas. 

Insamlingen av så kallad ”hård” data kommer att ske genom en enkätundersökning. I en 

kvalitativ undersökning forskar man emellertid mer på djupet än i en kvantitativ 

undersökning, samt samlar in s k ”mjuk” data. 15.  

 

                                                 
14 Johannessen Asbjörn & Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003, s 35 
15 Johannessen Asbjörn & Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003 
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2.3. Datainsamling 

2.3.1. Primärdata och sekundärdata 

Det finns två olika slags data som forskaren kan använda sig av i datainsamlingen: 

primärdata och sekundärdata.  Primärdata är data som forskaren själv samlar in enbart för 

den aktuella undersökningen, exempelvis genom observation, enkät eller intervju. 

Sekundärdata är material som samlats in tidigare, men till ett annat syfte, exempelvis 

skriftliga källor som tidningar, statistik, databaser och litteratur.16 I denna studie används både 

primär- och sekundärdata. I själva undersökningen används dock enbart primärdata, detta i 

form av enkäter. Anledningen till detta är att det inte finns sekundärdata tillgängligt som 

tillämpar sig specifikt till studiens syfte, samt för att kunna säkerställa att undersökningen ger 

svar på studiens problemformulering. Sekundärdata används enbart för att skapa en bättre 

förståelse kring ämnet. 

2.4. Tillvägagångssätt 

En enkätundersökning kommer att genomföras för att utvärdera konsumenters behov av nya 

laktosfria mejeriprodukter.  

2.4.1. Enkätundersökning  

För att kunna uppfylla syftet görs en enkätundersökning riktat mot konsumenterna som 

inhandlar laktosfria mejeriprodukter. Forskarna själv kommer att dela ut sammanlagt 60 

stycken enkäter. Dels blir enkäterna utdelade i några dagligvarubutiker i Stockholm med ett 

stort utbud av laktosfria mejeriprodukter och dels blir en del utskickade per e-mail till 

forskarnas bekanta. De som erhåller en enkät per e-mail ombeds att skicka denna vidare, ifall 

de känner någon som inhandlar laktosfria mejeriprodukter. Enkäten kommer att bestå både av 

öppna och slutna svarsalternativ. 

 

 

 

                                                 
16 Eriksson Lars Torsten, Att utreda forska och Rapportera, 1997 
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2.4.2. Urval 

Oftast är det inte möjligt att undersöka hela populationen, detta eftersom det helt enkelt skulle 

bli för dyrt och komplicerat – därmed görs ett urval av populationen. Det finns olika 

urvalsmetoder vilka är delade i två grupper: slummässigt urval och icke slupmässigt urval.17 I 

denna studie används det icke slumpmässiga urvalet, eftersom vår fokus inte har varit att 

basera slutsatser enligt ett representativt urval. Hela populationen består av konsumenter som 

köper laktosfria produkter i Sverige, men enkäter kommer endast delas ut i Stockholms 

området. För att få fram ett så stort urval som möjligt kommer även snöbollsmetoden, vilket 

är ett bekvämlighets urval, att användas. Detta innebär att de respondenter som erhåller 

enkäten via e-mail ombeds att skicka denna vidare ifall de känner någon som köper laktosfria 

mejeriprodukter.  

2.5. Reliabilitet 

Reliabilitet avser att det som mäts i en undersökning är tillförlitligt. Tillförlitligheten 

innefattar insamlingssättet av data, samt hur den bearbetas och väljs ut. Hög reliabilitet 

innebär att man får samma mätvärde varje gång man mäter samma sak med samma 

instrument.18 Då denna studie kommer att byggas på empiri från en enkätundersökning kommer 

tyngdpunkten att läggas på hur enkäterna utformas för att få ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. Detsamma gäller vid urvalsprocessen och analysen av empirin. Reliabiliteten kommer 

dock vara svår att bedöma som hög, eftersom urvalets storlek är relativt liten och eftersom 

marknadssituationen kan förändras i framtiden. 

2.6. Validitet 

Validitet är ett kvalitetsmått på hur bra man har lyckats mäta det man från början ville mäta,  

d v s mäta det som är relevant i ett sammanhang. Validiteten är hög när data och metoderna 

för att erhålla data anses vara exakta, riktiga och träffsäkra när det gäller undersökningen.19 I 

denna uppsats kommer den data och de metoder att användas som anses relevanta, därmed 

ökar validiteten.  

                                                 
17 Trost Jan, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, 2007 
18 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm; Denscombe M, Forskningshandboken, Studentlitteratur, 
2000, s. 282   
19 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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2.7. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida generella slutsatser kan dras från 

undersökningsresultaten, d v s att undersökningens resultat kan överföras till andra liknande 

situationer. Visar det sig att undersökningsobjekten har tillräckligt mycket gemensamt för att ett 

mönster skall kunna ses kan en utvärdering visa att det finns grund för generalisering.20  

                                                 
20 Johannessen Asbjörn & Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 2003 
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3. Teori 

 

I denna del redogörs de relevanta teorierna för studien. Kapitlet inleds med en motivation till 

varför dessa teorier har valts och därefter följer det teoretiska perspektivet och 

teorigenomgången. Efter varje teori beskrivs relevansen i teorin för denna studie. Därefter följer 

den teoretiska syntesen som beskriver hur teorierna kopplas samman med problemet och hur det 

ska lösas. Sist följer den teoretiska referensramen där teorierna kopplas till de variabler som 

kommer att undersökas i empiridelen.  

 

3.1. Inledning 

Uppsatsen ämnar besvara studiens problemformulering: Vilka samarbetsformer är viktiga för 

mejeriföretags produktutveckling för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad? 

Utifrån bakgrunden framgår att konkurrensen i mejeribranschen ökar. Eftersom marknaden för 

specialprodukter, i studiens fall laktosfria mejeriprodukter, ännu inte är mättat kommer allt fler 

nya aktörer in och skapar större press på de befintliga mejeriföretagen.  

Då mejeriföretagen aldrig når konsumenterna direkt, krävs olika samarbetsformer för 

produktutveckling som stärker företagens position på marknaden och leder till långsiktig 

överlevnad. 

Konsumenten ges mervärde beroende på samarbetsform. Att konsumenten får mervärde leder till 

att mejeriföretag överlever långsiktigt på den konkurrensutsatta marknaden – långsiktig 

överlevnad är målvariabeln för studien.  

Eftersom studien fokuserar på långsiktig överlevnad genom samarbetsformer för 

produktutveckling, används ett nätverksperspektiv och fokus ligger på relationsmarknadsföring.  
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Vår teoretiska grundmodell.  

För att överleva på den konkurrensutsatta marknaden krävs alltså olika åtgärder från företagen, 

beroende på marknadens egenskaper, d v s konsumenternas efterfrågan och behov av nya 

specialprodukter. Företagen måste finna de samarbetsformer för produktutveckling av 

specialprodukter som stärker företagens position på marknaden och leder till långsiktig 

överlevnad. 

Eftersom det gäller för mejeriföretaget att skapa mervärde för konsumenterna har 

konsumenternas involvering en väsentlig betydelse, därav används involvement theory. Vad 

som ger mervärde för konsumenterna beror på deras involveringsgrad, d v s om de är låg- 

eller höginvolverade.  

Beroende på konsumenternas involvering och behov bör mejeriföretag integrera på olika sätt, 

mot olika håll, antingen mot produktions- eller konsumtionsledet, detta för att kunna svara på 

konsumenternas behov och därmed kunna ge mervärde. Vertikal integration är därmed en 

betydelsefull teori. 

Värdestjärnan och värdekedjan tar upp två olika sätt att interagera och samarbeta på; antingen 

interaktivt eller sekventiellt. Att skapa högre värde för konsumenten är viktigt för 

mejeriföretaget för att de skall överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Eftersom mejeriföretagen bör anpassa sina produkter och självklart kvaliteten på produkterna 

efter konsumenternas behov är det viktigt att undersöka vilken slags kvalitet konsumenterna 

söker. Teorin om upplevd kvalitet är därmed viktig för denna studie. 

 

 

Samarbetspartner för 
produktutveckling 

Mejeriföretag Konsumenter 



15 
 

3.2. Teoretiskt perspektiv  

Denna studie utgår ifrån två olika teoretiska perspektiv; transaktionsmarknadsförings- samt 

relationsmarknadsföringsperspektivet. Dessa är två olika perspektiv som visar hur man skapar 

ett kundvärde. Beroende på vilket synsätt man anammar varierar processen för hur värdet 

skapas för slutkunden, d v s konsumenten.21 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet 

Inom transaktionsmarknadsföringen skapas kundvärdet av företaget och finns inbäddat i 

produkten. Marknadsföringen inriktar sig alltså på att distribuera eller leverera ett färdigtillverkat 

värde till kunden. Kunden ses som ett objekt som måste övertalas att välja ett alternativ, eftersom 

parterna har motstridande intressen, och är enbart kund vid själva köptillfället. Företaget skapar 

produkter som är avlastande för kunden.22  

 

Relationsmarknadsföringsperspektivet 

Inom relationsmarknadsföringen skapas kundvärdet av kunden i relationen, delvis i samspelet 

mellan kunden och leverantören. Kärnan är att skapa värde snarare än att distribuera värde. 

Fokus ligger heller inte i produkten, utan på de värdeskapande processerna där kunden 

upplever det värde som växer fram. Företaget främjar och stödjer kundernas konsumtions- 

och nyttjandeprocesser. Kunden ses som ett subjekt och medproducent, och relationen till 

kunden är långvarig – kunden är kund även efter själva köptillfället. Företaget skapar produkter 

som är möjliggörande för kunden.23  

3.3. Genomgång av teorier  

3.3.1. Involvement theory 

Involvement theory har sina rötter i social psykologi och är ett sätt att försöka förstå 

konsumenternas olika köpbeslut och själva köpprocessen. Enligt teorin kan man förklara 

konsumenternas olika beteenden genom hur involverade de är när de köper en viss produkt 

eller tjänst. Med involvering menar man hur viktig produkten är och vilken betydelse den har 

                                                 
21 Grönroos, Christian, Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats, Malmö; Liber Ekonomi, 
2002, s 35 
22 Ibid, s 35-37 
23 Grönroos, Christian, Service Management och Marknadsföring – En CRM ansats, Malmö; Liber Ekonomi, 
2002, s 36-37 
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för konsumenten. En konsument är antingen höginvolverad eller låginvolverad, och detta 

påverkar deras köpbeslut och köpprocess.24 

Höginvolvering 

Man är höginvolverad när man engagerar sig i ett köp med stor medvetenhet, använder 

mycket tid för att undersöka det framtida köpet och samlar så mycket information om 

produkten som möjligt för att på så vis försöka minska risken. Köpbeslutet kännetecknas av 

hög personlig relevans och hög grad av upplevd risk. Konsumentens val av produkt påverkas 

mycket av den information konsumenten finner, samt bekanta och vänners åsikter. 

Höginvolverade produkter leder ofta till kundlojalitet, och konsumenterna är då heller inte 

priskänsliga för dessa produkter. För höginvolverade kunder skapas mervärde genom 

känslomässiga och mjuka värden, d v s personligt anpassade värden.25  

 

Låginvolvering  

Man är låginvolverad när man inte är speciellt intresserad av att få information om produkten 

eller tjänsten utan hellre väljer det billigaste alternativet eller litar helt enkelt på tidigare 

erfarenheter av produkten eller tjänsten. Ett köp där konsumenten är låginvolverad är oftast ett 

köp som medför liten upplevd risk, samt köp som görs ofta. Priset kan vara en mycket viktigt 

faktor vid köpbeslutet, som kännetecknas av en låg grad av personlig relevans. Företag med 

låginvolverade produkter har därmed svårare att skapa kundlojalitet än företag med 

höginvolverade produkter, då konsumenterna är redo att byta t ex affär, om man kan få en viss 

produkt eller tjänst billigare eller om den är mer lättillgänglig någon annanstans. För 

låginvolverade kunder skapas mervärde genom hårda värden, d v s genom bekvämlighet och 

pris.26 

 

Relevans för studien 

För att få reda på konsumenternas behov av nya laktosfria mejeriprodukter är konsumenternas 

involvering viktig att undersöka. Låginvolverade konsumenter har ett låginvolverat behov och 

vice versa. Om det visar sig att konsumenterna är låginvolverade, är det svårt för det 

mejeriföretaget konkurrera med annat än pris och bekvämlighet för att överleva, eftersom 

konsumenten då väljer produkt helt utifrån dessa kriterier. Då är det oväsentligt för 

mejeriföretaget att försöka skapa personligt anpassad mervärde, eftersom konsumenterna helt 

                                                 
24 Fill C; Market communication, 2003 
25 Fill C; Market communication, 2003 
26 Fill C; Market communication, 2003 
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enkelt inte är intresserade av detta. Om konsumenterna däremot är höginvolverade, d v s 

väljer produkt efter det individuella och känslomässiga värdet som produkten ger dem - där 

priset egentligen inte har någon betydelse - kan mejeriföretaget ha en chans till långsiktig 

överlevnad genom att ge konsumenterna mer personligt anpassad mervärde. 

3.3.2. Vertikal Integration 

Vertikal integration innebär samordning eller samverkan mellan två olika led i en 

produktionskedja. Den vertikala integrationen kan ske antingen framåt eller bakåt beroende på 

vem som har kontrollen över vem i kedjan. Om det är en tidigare led i produktionskedjan som 

integrerar vertikalt med en senare led är det frågan om framåtriktad integration. Däremot om 

det är ett senare led som integrerar med en tidigare led så handlar det om bakåtriktad 

integration.27 Integration framåt innebär att man försöker komma närmare konsumtionsledet 

och integration bakåt strävar mot produktionsledet.28  

 

Relevans för studien 

För att kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden tvingas mejeriföretagen till olika 

slags samarbeten. Om mejeriföretagen ska använda sig ut av framåtriktad integration eller 

bakåtriktad integration beror på marknadens egenskaper. Om konsumenterna är 

låginvolverade ska integrationen ske bakåt för att mejeriföretagen ska kunna komma närmare 

produktionsledet och därmed samarbeta på bredden, samt sätta lägre priser. I fall 

konsumenterna är höginvolverade är det integration framåt som gäller för att kunna komma 

närmare konsumtionsledet och kunna erbjuda mer anpassade produkter för specifika behov. 

3.3.3. Värdekedjan vs. Värdestjärnan 

Värdekedjan 

Värdekedjan är utvecklad av Michael Porter, och är ett verktyg för att på ett systematiskt sätt 

undersöka ett företags värdeskapande aktiviteter, samt hur företaget utför dessa aktiviteter för 

att skapa en konkurrensfördel. Enligt Porter kan en konkurrensfördel erhållas på två sätt, 

genom differentiering och kostnadsfördelar. Syftet är att maximera vinsten och minimera 

                                                 
27 Nilson, Jerker, 1991, Kooperativ utveckling, kooperativa institutet, Stockholm 
28 http://epubl.luth.se/1404-5508/2003/230/LTU-SHU-EX-03230-SE.pdf 
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kostnaderna. Värdekedjan representerar ett sekventiellt flöde där produktens värde skapas och 

ökar stegvis i produktionsledet – den fokuserar därmed på enskilda händelser där 

transaktionen står i centrum. I den generativa processen, första steget i kedjan, skapas en idé, 

som sedan produceras och genomgår en teknisk utveckling i den produktiva processen. I det 

sista steget i värdekedjan, den representativa processen, sker försäljningen till kund. Värdet 

för kunden skapas genom att företaget levererar standardiserade produkter som tillfredsställer 

kundens behov till ett lägre pris. Företaget skapar alltså produkter som är avlastande för 

kunden. I värdekedjan ses relationen mellan företag och kund som kortsiktig och kunden 

involveras inte i den värdeskapande processen. Kunden kan alltså inte påverka aktiviteterna 

och produkten anpassas därmed heller inte efter kundens föränderliga behov.29  

 

Värdestjärnan 

Normann och Ramirez utvecklade och presenterade tankar om samproduktion, och 

introducerade det nya begreppet värdestjärna. Värdestjärnan representerar ett simultant flöde 

där värde skapas för alla inblandade aktörer i en ömsesidig process genom samproduktion och 

interaktion – alla aktiviteter sker samtidigt, och inputen, såväl som outputen är dubbelriktad. 

Företaget samordnar alltså externa resurser och anpassar dem med företagets interna resurser, 

och företagets olika funktioner kombineras utefter de behov som finns och inte efter en 

etablerad standard. Företag skapar alltså aktiviteter och produkter som är möjliggörande för 

kunden.  Koordineringen i värdestjärnan kan dock ske på flera olika sätt och på olika 

hierarkiska nivåer. Värdestjärnan bildar ett internt nätverk och länkar samman leverantörer 

och kunder så att det finns en samordning mellan alla aktörer. I värdestjärnan ses relationen 

mellan företag och kund som långsiktig och kunden involveras i den värdeskapande 

processen. Kundens påverkan på den värdeskapande processen är stor och produkten anpassas 

därmed efter kundens föränderliga behov.30 

 

Relevans för studien 

Mejeriföretag kan skapa högre värde för konsumenten genom olika samarbetsformer. 

Värdekedjan och värdestjärnan representerar två olika sätt att interagera och samarbeta på. 

Dock ser värdekedjan interaktionen och samarbetet ur transaktionsmarknadsförings-

                                                 
29 Normann, R., Ramirez, R., Den nya affärslogiken, Liber-Hermods, Malmö, 1994; Gummesson, E., 
Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber AB, Malmö, 2002; Karlöf B., Lövingsson Helin F., 
Management – Begrepp och modeller, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2003 
30 Normann, R., Ramirez, R., Den nya affärslogiken, Liber-Hermods, Malmö, 1994; Gummesson, E., 
Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber AB, Malmö, 2002 
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perspektivet, d v s kortsiktigt perspektiv, medan värdestjärnan ser dem ur 

relationsmarknadsföringsperspektivet, d v s ett långsiktigt perspektiv. Ifall konsumenterna är 

låginvolverade gäller det för mejeriföretaget att arbeta utifrån värdekedjan, eftersom värdet då 

skapas genom att fokusera på priset. Höginvolverade konsumenter kräver dock mer 

anpassning efter deras individuella och föränderliga behov, varav värdestjärnan är att föredra 

för att kunna ge mervärde. Att konsumenterna upplever att de får ett högre värde av 

mejeriföretagets produkter leder till konkurrensfördelar för mejeriföretaget. 

3.3.4. Upplevd kvalitet 

Kvalitet är en viktig faktor som påverkar kundernas upplevelse av en produkt. Kvalitet kan 

enligt Grönroos delas in i teknisk och funktionell kvalitet. Kundens upplevelser bygger dels på 

den tekniska kvaliteten av slutresultatet, dels på den funktionella kvaliteten av samspelet eller 

interaktionerna med företaget, dess personal, funktionssystem och olika tekniska och fysiska 

resurser. Den tekniska kvaliteten avser alltså vad kunden får för teknisk lösning och den 

funktionella kvaliteten avser hur välanpassad produkten är för kundens individuella behov. 

Allt handlar om att skapa ett mervärde för kunden, och om man lyckas med detta kommer 

kunden vara tillfredställd och relationen mellan företag och kund bestå. Med hög upplevd 

kvalitet kommer alltså kunderna att vara lojala mot företaget och dess varumärke vilket leder 

till fördelar för företaget i fråga, bland annat i form av högre lönsamhet.  

Dock ska det framgå att det främst är den funktionella kvaliteten som leder till lojala kunder, 

detta eftersom den är specifik och anpassad för varje enskild kund. Därmed måste företag som 

vill producera höginvolverade produkter anpassa sig efter kunderna, d v s öka den 

funktionella kvaliteten på deras tjänster och produkter. 31 

Relevans för studien 

Mejeriföretag bör för att klara den hårda konkurrensen och överleva långsiktigt anpassa sina 

produkter och deras kvalitet efter konsumenternas involvering och behov. Det gäller att se till 

konsumentens totala upplevda kvalitet är hög, vilket leder till fler köp hos företaget och 

slutligen till lojalitet mot företaget och dess varumärke. Höginvolverade konsumenter söker 

efter och kräver högt total upplevd kvalitet utav både den tekniska och funktionella kvaliteten, 

medan låginvolverade konsumenter nöjer sig enbart med den tekniska kvaliteten. Därmed är 

det viktigt för mejeriföretaget att få reda på konsumenternas behov och involvering.  
                                                 
31 Grönroos, Christian, Marknadsföring I tjänsteföretag, Malmö: Liber Hermods AB, 1996, s 32-33, 56 
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3.4. Teoretisk syntes  

Studiens problemformulering ”Vilka samarbetsformer är viktiga för mejeriföretags 

produktutveckling för långsiktig överlevnad på en konkurrensutsatt marknad?” kommer att 

besvaras genom att koppla ihop de valda teorierna samt de faktorer, som är relevanta för 

studiens syfte, till en teoretisk syntes, som visar hur mejeriföretag skapar mervärde genom 

olika samarbetsformer för produktutveckling, och därmed uppnår långsiktig överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad. 

På den konkurrentutsatta marknaden kan mejeriföretagen välja mellan olika samarbetsformer 

för produktutveckling som skapar mervärde för konsumenten. Mejeriföretagen kan antingen 

välja att samarbeta på bredden eller på djupet. På bredden innebär att mejeriföretagen 

integrerar bakåt, med hjälp av värdekedjan, och försöker därmed nå stordriftsfördelar genom 

att utveckla ett bredare utbud av specialprodukter och pressa priserna i samarbete med ett annat 

företag. På djupet innebär att mejeriföretagen integrerar framåt, med hjälp av värdestjärnan, och 

försöker därmed utveckla ett mer anpassat utbud, i form av specialprodukter för specifika behov, i 

samarbete med ett annat företag.  

Vid val av samarbetsform bör mejeriföretagen dock vara medvetna om marknadens 

egenskaper, d v s konsumenternas befintliga involvering och behov av företagets 

specialprodukter. Ifall kunderna är låginvolverade, d v s har ett generellt behov, bör företagen 

närma sig transaktionsmarknadsföringsperspektivet och samarbeta på bredden för att på bästa 

sätt ge just det mervärde som de låginvolverade konsumenterna värderar mest (hårda värden, 

pris, bekvämlighet, teknisk kvalitet) och därmed höja den totala upplevda kvaliteten och 

överleva på marknaden. Ifall konsumenterna däremot är höginvolverade, d v s har ett specifikt 

behov, bör företagen istället tillämpa relationsmarknadsföringsperspektivet och därmed satsa 

på samarbete på djupet för att ge mervärde (mjuka värden, d v s individuella och 

känslomässiga värden, utöver teknisk kvalitet även funktionell kvalitet) och höja den totala 

upplevda kvaliteten. 
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3.5. Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters behov av nya laktosfria produkter 

och därutefter analysera och utvärdera mejeriföretagens förutsättningar för överlevnad genom 

olika samarbetsformer för produktutveckling. Utifrån teorierna och den teoretiska syntesen 

har avgörande faktorer tagits fram. Faktorerna ligger till grund för de variabler som kommer 

användas vid datainsamlingen.  

Målet med denna studie är klargöra vilka samarbetsformer för mejeriföretags 

produktutveckling är viktiga för att mejeriföretag skall uppnå långsiktig överlevnad på en 

konkurrensutsatt marknad. Studiens målvariabel är därmed långsiktig överlevnad. 

Mervärde är den beroende variabeln, som påverkas av de oberoende variablerna. Dessa 

oberoende variabler som kan skapa mervärde för konsumenten redogörs nedan. 

Den beroende variabeln i denna studie är mervärde. Nedan redogörs de oberoende variabler 

som påverkar den beroende variabeln, d v s på vilka olika sätt man kan ge mervärde till 

konsumenten och därigenom långisktig överlevnad. Dessa kan anta två värden, som är 

varandras motsatser. 

 

Beslut av 
strategi 

Långsiktig överlevnad 

Marknadens egenskaper 

Låginvolvering  
(Generellt behov)  

Höginvolvering 
(Specifikt behov) 

Samarbete på 
bredden 

Samarbetsformer 

Samarbete på 
djupet 
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Teori  Faktorer  Variabler 
 
Involvement Theory Involvering  Låginvolvering/Höginvolvering 
 
Upplevd Kvalitet Värdeskapande Teknisk Kvalitet/Teknisk och                  
    Funktionell Kvalitet  
 
Vertikal Integration Samarbetsform Integration Bakåt/Integration Framåt 
     
 
Värdekedjan /  Samarbetsform  Sekventiell Produktion/Samproduktion 
Värdestjärnan 
 

 

I studien mäts konsumenternas involvering och behov, och därigenom får man reda på vad 

som ger värde för dem, samt vilka samarbetsformer mejeriföretagen bör tillämpa för att möta 

behovet. 

 

Involveringsgraden mäts genom huruvida mejeriföretagens produkter är låg- eller 

höginvolverade, detta ser man på konsumenternas köpbeteende – alltså vad som styr deras 

köp. Behovet mäts genom hur konsumenterna vill att utbudet av specialprodukter skall se ut, 

samt var de helst vill inhandla sina specialprodukter.  
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4. Empiri 

 

I denna del presenteras uppsatsens empiriska material, bl a redogörs en sammanställning av 

enkätundersökningen som genomfördes på konsumenter av laktosfria mejeriprodukter. 

 

Efterfrågan på laktosfria produkter växer i takt med att allt fler svenskar får diagnosen 

laktosintolerans. Ungefär 4-5 procent av Sveriges befolkning är överkänsliga mot laktos och 

antalet ökar hela tiden.32  Den ökade efterfrågan på laktosfria produkter har tvingat 

mejeriföretagen till ständig produktförädling, annars är risken stor att mejeriföretagen tappar 

en del av sin kundbas. 

Totalmarknaden för laktosfria produkter i Sverige ökade med 30 procent år 2007. Att 

marknaden för laktosfria mejeriprodukter ännu inte är mättad, d v s det finns marknadsandelar 

att hämta, gör att fler aktörer kan ta sig in på marknaden med ett laktosfritt utbud, samt att nya 

aktörer hela tiden lockas till marknaden, vilket medgör en allt hårdare konkurrens.33 

Konkurrensen tvingar de redan existerande mejeriföretagen att reagera genom att ge mervärde 

till kunden för att överleva och behålla sin position på marknaden. 

4.1. Sammanställning av kundenkät 

Enkätundersökningen som genomfördes på konsumenter av laktosfria produkter gav 50 

stycken enkäter, där könsfördelningen var 31 kvinnor (62 %) och 19 män (38 %). 

Bland kvinnorna var åldersfördelningen 18 stycken (58 %) mellan åldrarna 18-35, samt 13 

stycken (42 %) mellan åldrarna 35-65. Bland männen var motsvarande siffror 9 stycken (47 

%) samt 10 stycken (53 %). 

Av kvinnorna var 16 st. storkonsumenter (51,5 %), d v s konsumenter som köpte laktosfria 

mejeriprodukter en till flera gånger per vecka. Motsvarande siffra för män var endast fyra 

stycken (21 %). Totalt var 40 % av alla respondenterna storkonsumenter. Tolv av kvinnorna 

                                                 
32 http://www.valio.se/valio/smpage.fwx?page=244 
33 http://www.daytona.se/projekt/det-laktosfria-koket 
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(39 %) respektive tolv av männen (63 %) köpte däremot laktosfria mejeriprodukter en till 

flera gånger per månad, d v s 48 % av alla respondenterna. Dessa var medelkonsumenter. 

Småkonsumenter var 3 stycken kvinnor (9,5 %) och även motsvarande siffra män (16 %). 

Dessa köper laktosfria mejeriprodukter väldigt sällan, en till flera gånger per år. Av alla 

respondenterna var alltså 12 % småkonsumenter. 

På fråga fyra fick respondenterna välja deras prioritering vid köp av laktosfria 

mejeriprodukter. Fördelningen mellan prioriteringarna var ungefär liknande bland männen 

och kvinnorna – lite mer än hälften prioriterade kvalitet. Totalt prioriterade 56 % av 

respondenterna kvalitet.  

Prioritering vid köp av laktsofria mejeriprodukter
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På femte frågan fick respondenterna välja hur de helst skulle vilja att det laktosfria utbudet av 

livsmedel ser ut. 62 % föredrog ett brett utbud, d v s att det finns en stor mängd olika 

laktosfria produktkategorier (de flesta produkter och livsmedel (ej enbart mejeriprodukter) 

finns tillhanda som laktosfria, t ex färdiglagade maträtter, bröd, såser, godsaker etc.) samt att 

produktlinjen för varje produktkategori är bred. Enbart 38 % av respondenterna föredrog 

däremot ett anpassat utbud, d v s att produktlinjen för varje produktkategori är djup (alla 

laktosfria produkter finns tillhanda som t ex ekologiskt tillverkade, näringsberikade, med låg 

fetthalt eller utan socker etc.). Främst var det unga kvinnor mellan 18-30 år som föredrog 

anpassat utbud jämfört med de andra grupperna. 
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Önskat utbud av laktosfria mejeriprodukter
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På fråga sex fick respondenterna välja var de helst skulle vilja inhandla sina laktosfria 

produkter; i hälsokostbutiker eller i dagligvarubutiker. Alla 50 respondenterna valde den 

senare, d v s i dagligvarubutiker.  

Tabell över respondenternas svar: 

Totalt          

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 6 19% 4 21%  10 20%  

Lågt pris  10 32% 2 11%  12 24%  

Kvalitet  15 48% 13 68%  28 56%  

Totalt  31 62% 19 38%  50   

          

          

          

Kvinnor totalt        

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 3 18% 3 21%  6 19%  

Lågt pris  6 35% 2 14%  8 26%  

Kvalitet  8 47% 9 65%  17 55%  

Totalt  17 55% 14 45%  31   

          

          

Kvinnor 18-30 år        

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 1 6% 2 18%  3 17%  

Lågt pris  2 11% 1 9%  3 17%  

Kvalitet  4 22% 8 73%  12 67%  

Totalt  7 39% 11 61%  18   
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Kvinnor 31-65 år        

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 2 20% 1 33%  3 23%  

Lågt pris  4 40% 1 33%  5 38%  

Kvalitet  4 40% 1 33%  5 38%  

Totalt  10 77% 3 23%  13   

          

          

          

Män totalt         

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 3 21% 1 20%  4 21%  

Lågt pris  4 29% 0 0%  4 21%  

Kvalitet  7 50% 4 80%  11 58%  

Totalt  14 74% 5 26%  19   

          

          

Män 18-30 år         

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 0 0% 1 33%  1 11%  

Lågt pris  2 33% 0 0%  2 22%  

Kvalitet  4 67% 2 67%  6 67%  

Totalt  6 67% 3 33%  9   

          

Män 31-65 år         

          Brett utbud                Anpassat utbud      Totalt  

Varumärke 3 38% 0 0%  3 30%  

Lågt pris  2 25% 0 0%  2 20%  

Kvalitet  3 38% 2 100%  5 50%  

Totalt  8 80% 2 20%  10   

          

          

      Storkonsument            Medelkonsument  Småkonsument 
Varumärke 3 15% 6 25%  1 17% 10 

Lågt pris  5 25% 6 25%  1 17% 12 

Kvalitet  12 60% 12 50%  4 67% 28 

Totalt  20 40% 24 48%  6 12% 50 

          

          

          

      Storkonsument            Medelkonsument  Småkonsument 
Brett utbud 16 80% 13 54%  2 33% 31 

Anpassat utbud 4 20% 11 46%  4 67% 19 

Totalt  20 40% 24 48%  6 12% 50 
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Totalt 
      18-30 år            31-65 år   Totalt  

Brett utbud 13 48% 18 78%  31 62%  

Anpassat utbud 14 52% 5 22%  19 38%  

Totalt  27 54% 23 46%  50   

          

          

Kvinnor          

      18-30 år            31-65 år   Totalt  

Brett utbud 7 39% 10 77%  17 55%  

Anpassat utbud 11 61% 3 23%  14 45%  

Totalt  18 58% 13 42%  31   

          

Män          

      18-30 år            31-65 år   Totalt  

Brett utbud 6 67% 8 80%  14 62%  

Anpassat utbud 3 52% 2 50%  5 38%  

Totalt  9 47% 10 53%  19   
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5. Analys 

 

I denna del analyseras den empiri som är relevant för de olika variablerna som redogjorts i 

den teoretiska referensramen. Här ställs empirin i relation till den teoretiska syntesen och 

teorierna. 

 

Tillsammans utgjorde fråga fyra, fem och sex i enkätundersökning konsumenternas 

sammanlagda involvering. Ifall svaren på två av frågorna visade på att konsumenten är 

höginvolverad, men den tredje visade på låginvolvering, ansågs denne konsument vara 

höginvolverad, och vice versa.  

Genom ovanstående tillvägagångssätt visade det sig att 34 % av alla respondenterna är 

höginvolverade, medan resterande 66 % är låginvolverade. Av kvinnorna är 61 % 

låginvolverade, medan motsvarande är 74 % för männen. 

Marknadens egenskaper

66%

34%
Låginvolvering

Höginvolvering

 

Att 80 % av storkonsumenterna, d v s de konsumenter som köper laktosfria mejeriprodukter 

en till flera gånger i veckan, föredrar ett brett utbud framför ett anpassat, tyder på 

låginvolvering. Även 54 % av medelkonsumenterna föredrar brett framför anpassat. 

Tillsammans utgör dessa två grupper så mycket som 88 % av alla respondenterna, vilket 

stödjer påståendet ovan – de flesta konsumenter är låginvolverade. Mervärde fås då genom ett 

brett utbud. 
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Låginvolveringen märks även tydligt när det gäller konsumenternas val av plats att inhandla 

sina laktosfria produkter på. De väljer alla bekvämlighet framför engagemang, bekvämlighet 

ger då mervärde. 

Att 61 % av kvinnorna mellan 18-30 år föredrar ett anpassat utbud, tyder på hög medvetenhet 

bland unga kvinnor. Av dessa är 55 % höginvolverade. Empirin visar att denna grupp även är 

den enda gruppen där mer än hälften är höginvolverade. 

Som tidigare nämnts är dock de flesta konsumenter låginvolverade. Anledningen till detta kan 

vara att mejeriprodukter i största allmänhet anses i nuläget vara låginvolverade produkter och 

det i sig kan även påverka köpet av laktosfria mejeriprodukter. 

Eftersom större delen av konsumenterna är låginvolverade i valet av laktosfria 

mejeriprodukter, måste mejeriföretagen främst hitta de strategier som ger mervärde för just 

låginvolverade konsumenter. Att anpassa valet av strategier efter konsumenternas behov har 

blivit viktigt för mejeriföretagens överlevnad. Mejeriföretagen måste helt enkelt anpassa sina 

produkter samt samarbetsformer för produktutveckling efter konsumenternas behov för att ge 

det sökta mervärdet och därmed öka den totala upplevda kvaliteten.  
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6. Resultat 

 

I denna del sammanfattas och kartläggs resultaten från vår analys med återkoppling till 

studiens syfte. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters behov av nya mejerispecialprodukter 

och därigenom analysera och utvärdera mejeriföretagens förutsättningar för överlevnad 

genom olika samarbetsformer för produktutveckling. 

De flesta konsumenter är låginvolverade, trots att nästan hälften av dessa prioriterar kvalitet 

högre än pris. Konsumenterna efterfrågar ett brett utbud av laktosfria produkter, 

konsumenterna är helt enkelt inte intresserade av ett anpassat utbud efter specifika behov. 

Med ett brett utbud kan mejeriföretagen ge mervärde till de låginvolverade konsumenterna 

och därmed överleva på marknaden. 

För att kunna samarbeta på bredden och ge ett brett utbud bör integrationen ske bakåt mot 

produktionsledet, genom värdekedjan. Fokus bör ligga på den tekniska kvaliteten, eftersom det 

gäller låginvolverade konsumenter. 
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7. Slutsats 

 

I denna del redogörs för slutsatsen vilken baseras på undersökningen. Här kommer också 

frågeställningen att besvaras. 

 

För att kunna överleva på en marknad där konsumenterna är låginvolverade bör 

mejeriföretagen utgå ifrån transaktionsmarknadsföringsperspektivet och samarbeta på 

bredden. Därmed är integration bakåt, tillsammans med värdekedjan, de samarbetsformer för 

produktutveckling av specialprodukter som leder till långsiktig överlevnad. 

Dock anser författarna att samarbete på bredden inte kan leda till långsiktig överlevnad, 

eftersom konkurrerande mejeriföretag konstant kommer att kunna följa tätt bakom 

mejeriföretaget i fråga och utmana dem, samt eftersom samarbete på bredden inte leder till det 

slags mervärde som skapar kundlojalitet. Mejeriföretagen bör därmed ha som långsiktigt mål 

att skapa kundlojalitet och utgå ifrån relationsmarknadsföringsperspektivet och samarbete på 

djupet.  

Författarna anser heller inte att utbudet av laktosfria produkter ännu är så pass brett att 

konsumenterna kan börja prioritera mer mjuka och känslomässiga värden, samt mer 

individuellt anpassade produkter för specifika behov. Detta tros dock bli möjligt i framtiden – 

och då skulle mejeriföretagen ha chans till långsiktig överlevnad genom att samarbeta på 

djupet. 
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8. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel kommer studien att diskuteras och granskas samt eventuella brister reflekteras 

över. 

 

Studien visar att de flesta konsumenter är låginvolverade, dock anser författarna att 

genomförandet av en kvalitativ undersökning, istället för en kvantitativ, hade gett djupare 

kunskap och förståelse kring konsumenternas prioriteringar och val gällande laktosfria 

produkter och därmed kanske gett ett annorlunda resultat. 

I framtiden kan omständigheterna kring konsumenternas behov av laktosfria produkter 

förändras, vilket gör att det finns goda chanser för vidare forskning. Det laktosfria utbudet är i 

dagsläget väldigt smalt, men ju mer det utvecklas och breddas, kan behovet av mer anpassade 

produkter för specifika behov stiga. Då kan byte av strategi och samarbetsform vara aktuellt 

när det gäller mejeriföretagens överlevnad. 
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Bilagor  

Laktosfritt? 

 

Vi är studerande på Södertörns Högskola och skriver nu vår c-uppsats. Vi ska genomföra en 

undersökning om konsumenters involvering gällande laktosfria mejeriprodukter, och hoppas 

därmed att Du vill hjälpa oss med denna undersökning! 

 

1. Kön:   

 

� Kvinna    

� Man 

 

2. Ålder: ___________ 

 

3. Hur ofta köper du laktosfria mejeriprodukter? 

 

� En till flera gånger per vecka 

� En till flera gånger per månad 

� En till flera gånger per år 

 

4. Vad prioriterar du vid köp av laktosfria mejeriprodukter? Välj endast ett alternativ! 

 

� Varumärke 

� Lågt pris 

� Kvalitet (ex. naturliga ingredienser, konsistens, smak etc.) 

� Annat:___________________ 

 

5. Hur skulle du helst vilja att det laktosfria utbudet av livsmedel ska se ut? 

 

� Brett utbud: Det finns en stor mängd olika laktosfria produkter och livsmedel, 

exempelvis färdiglagade maträtter, bröd, såser, godsaker etc. (alla dessa finns även i 

olika varianter och smaker) 
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� Anpassat utbud: Alla nuvarande laktosfria mejeriprodukter finns tillhanda som t ex 

ekologiska, näringsberikade, med låg fetthalt eller utan socker etc. 

 

6. Var skulle du helst vilja inhandla dina laktosfria produkter? 

 

� I hälsokostbutiker 

� I dagligvarubutiker     

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 
 
 


