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Sammanfattning 

Ett vanligt antagande inom marknadsföring är att ju större produktvariation ett företag har 

desto bättre för konsumenterna. Av denna anledning skapar företagen linjeutvidgade 

produkter på marknaden genom att utveckla produktens attribut såsom kvalité, funktion och 

design. Däremot är det inte självklart att det attribut som företagen utvecklar i produkten är 

optimala för konsumenterna. Till följd av detta kan det i vissa fall för företagen innebära en 

högre kostnad och pris än fördelarna med produkterna. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera konsumentvärde på linjeutvidgade produkter och se 

på vilket sätt dessa utvärderingar är relaterad till den linjeutvidgade produktens prissättning. I 

denna uppsats har en kvantitativ ansats använts och datainsamling skedde med hjälp av 

strukturerade frågor med färdiga svarsalternativ. 

 

Till denna uppsats har olika teorier använts som berör produkternas olika nivåer, 

konsumenterna attityd samt prissättning av linjeutvidgade produkter. Den data som har 

använts för att besvara undersökningens syfte kommer från tre olika kundundersökningar i tre 

olika livsmedelsbutiker.  

 

Resultatet har påvisat ett samband mellan kundutvärdering och prissättning. Dock är inte detta 

samband lika starkt som från början troddes skulle vara. Prisökningen på ekologiskt kaffe och 

fullkornspasta, i relation till dess respektive kärnprodukt var relativt samma, och så blev även 

kundutvärderingen av dessa produkter (Se figur 21). Laktosfri mjölk var ett undantag genom 

att ha en prisökning på 157 % högre än de andra utvidgar produkter. Denna variation i priset 

sker utan koppling till konsumenternas utvärdering. 

 

Nyckelord: Linjeutvidgning, Linjeutvidgade produkter, Konsumentutvärdering 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

A common assumption in marketing is the wider variety of product a corporation has, the 

better for the consumer: more product - more choices. Companies often develop a line 

extension to broaden consumer range through product attributes including quality, function 

and design. These developed attributes within the product are not always optimal for the 

consumer. As a result, companies often become entangled in having a price higher than the 

cost and benefit of the products.  

 

This essay aims to analyze the consumer value of line extension products and how these 

evaluations relate to extended line product pricing. A quantitative approach has been used, 

while data has been collected through structured questions with multiple-choice answers.  

 

Various theories concerning the products of different levels, consumer attitudes and pricing of 

line extension products have been assessed for this essay. The data used for survey purposes 

is from three different surveys in three different grocery stores.  

 

The results reveal a connection between the customer evaluation and pricing, although not as 

strong as initially thought. The price of organic coffee and whole meal pasta, in relation to its 

respective core, was relatively the same. Also, the customer evaluation of these products was 

equally related (See Figure 21). Generally a corporation prices products according to specific 

attributes. Lactose-free milk was an exception by being priced 157% higher than the other line 

extension products. This variation in price happens without correlation to consumers’ 

evaluation.  
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1  INLEDNING  

Detta kapitel avser en förståelse av de bakomliggande orsakerna samt problematiken av 

undersökningens syfte. 

  

1.1 BAKGRUND 

Vi lever idag i en globaliserad värld där gränserna mellan länder och regioner suddats ut. 

Människor flyttar och bosätter sig i nya länder och områden där kulturerna blandas vilket har 

gjort att människornas heterogenitet har ökat. Människor är olika och har olika prioriteringar 

samt agerar på olika sätt. Deras smak och preferenser kring en viss produkt kan variera från 

person till person och detta har idag påverkat företagens sätt att agera för att etablera sig på 

marknaden och öka sina vinster.
1
  

 

Marknadskonceptet har ändrats med tiden och nya infallsvinklar har kommit till.  Tidigare 

värdesatte företagen andra prioriteringar än konsumenternas preferenser. Den äldsta synen 

inom marknadsföring utgick ifrån att konsumenterna eftersträvade en bred och billig produkt 

som var högtillgänglig och att tyngdpunkten hos företagen låg i att effektivisera genom 

massproduktion. Under 1950-talet uppkom ett nytt synsätt inom marknadsföring, 

”marknadsföringskoncept”, en syn som blev orienterad mot konsumenterna och deras 

preferenser. Detta perspektiv, som fotfarande är aktuellt inom marknadsföring, har bidragit till 

att företagen, i större utsträckning, tar hänsyn till konsumenternas behov och beteende . Idag 

räcker det inte med att endast skapa en produkt och massproducera utan det är viktigt för 

företagen att skapa varierande produkter som tillfredställer olika människors smak, behov och 

preferenser.
2
  

 

Det nya synsättet att se på marknadsföring har bidragit till att företagen försöker anpassa sig 

genom att skapa en mer varierande och bredare produktlinje.
3
 Företagen letar ständigt efter 

produktlösningar till konsumenternas heterogena efterfrågan. Därmed är det viktigt för 

                                                             
1 Jackson Peter. Local Consumption cultures in a globalizing world. Transactions - Institute of British Geographers (1965).  

Vol. 29, nr 2 (2004): 165 
2 Kotler Philip, Keller Kevin L. Marketing Management uppl 12. (New Jersey : Prentice Hall, 2006) 16 
3 Kekre Sunder, Kannan Srinivasan. Broader Product Line: A necessity to achieve success? Management Science, Vol. 36, nr 

10 (Oct 1990): 1216-1231 
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producerande företag att förstå konsumenternas köpebeslut och deras utvärdering av 

produkterna för att på så sätt hantera en framgångsrik leverans som matchar konsumenternas 

behov.
4
 Tidigare forskning har undersökt olika faktorer och effekter som har påverkat 

linjeutvidgningen på ett positiv och negativt sätt. Det kan vara faktorer som varumärkets 

styrka, företagets storlek och tillgångar, samt reklam och distribution.
5
 Dock kommer 

tyngdpunkten att ligga i konsumenternas utvärdering av linjeutvidgade produkter och se om 

dessa kan vara relaterade till företagens prissättning av linjeutvidgningen.   

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Det hårt konkurrerande samhället som företagen befinner sig i gör att de ständigt 

implementerar strategier för att behålla samt öka antalet kunder och därmed få ökade 

marknadsandelar. Lansering av nya produkter på marknaden tar lång tid och är kostsamt för 

företagen. Om produkterna lanseras under ett nytt varumärke så kan risken för ett 

misslyckande öka.  Ett väletablerat varumärke kan däremot, genom marknadsföring och 

effektiv distribution, minska kostnaderna vid produktlansering.
6
 Detta har gett upphov till att 

de företag som vill öka sina marknadsandelar samt utöka marknaden oftast skapar längre 

produktlinjer.
7
 Aaker och Keller skiljer mellan två strategiska alternativ, linjeutvidgning och 

varumärkesutvidgning. Linjeutvidgning förekommer när företagen använder sig av samma 

varumärke för att utveckla en produkt till nya former inom samma produktkategori.
 8

 Exempel 

på linjeutvidgning är när Coca Cola skapade Coca Cola Zero.  

 

Företagen använder sig av linjeutvidgning som ett sätt att lansera nya produkter med låga 

kostnader och låg risk. Varumärkesutvidgning däremot, handlar om att utvidga det etablerade 

varumärket till nya eller modifierade produkter inom en ny produktkategori. Samsung har 

visat prov på varumärkesutvidgning genom att ha olika produkter inom olika 

produktkategorier som exempelvis telefoner och vitvaror under samma varumärke. Välkända 

varumärken har stora fördelar när företagen vill introducera nya produkter eftersom 

                                                             
4 Alderson W. The analytical frame work for marketing. Marketing Classics: a selection of influential articles. Uppl 8. (New 

Jersey: Prentice Hall, 1990): 22-23 
5 Srinivas K. Reddy, Susan L. Holak, Subodh Bhat. To extend or to not extend: Success Determinant of line extensions. 

Journal of Marketing research, Vol. 3, nr 2 (May 1994): 243-262 
6 Grime, I. Diamantapoluos ,A. Smith, G. Consumer Evaluation of line extension and their effect on the core brand. 

European  Journal of Marketing, Vol. 36, nr 11/12 (2002):1415-1438 
7 Kotler Philip, Keller Kevin L. Marketing Management uppl 12. (New Jersey : Prentice Hall, 2006) 384 
8 Lee. M, Lee.J. Consumer Evaluation of line extension: A conjoint Approach. Advances in Consumer Research, Vol. 23 

(1996):289-295 
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konsumenternas association till det igenkännande varumärket kan leda till en snabbare 

acceptans av den nya produkten.
9
  Tidigare marknadsundersökningar visar på att 

linjeutvidgning förekommer i större utsträckning bland företagen jämfört med andra typer av 

produktlanseringar. Ungefär 89 % av alla nya produktlanseringar hamnar under 

linjeutvidgningar jämfört med 6 % som räknas till varumärkesutvidgning och där 5 % var 

lanseringar under nytt varumärke. Anledningen till denna skillnad kan bero på att det är 

betydligt billigare och mindre riskabelt att använda etablerade varumärke vid lansering av nya 

produkter. Dock betyder inte detta att en linjeutvidgning nödvändigtviss garanterar framgång 

för företaget.
10

 Att ständigt försöka konkurrera samt tillfredställa konsumenternas heterogena 

behov genom ett utökat produktsortiment kan i vissa situationer medföra ineffektivitet. 

Ineffektiva utvidgningar kan i vissa fall skapa förvirring hos konsumenternas medvetande om 

varumärkets egenskaper.
11

  Konsumenternas förvirring kan vara ett bekymmer för företagen 

eftersom det kan leda till låg lojalitet, skada varumärkets image samt utebliven försäljning. Ett 

brett valalternativ är inte alltid uppskattat bland konsumenterna, och detta kan leda till att 

producenter som använder sig av en aggressiv linjeutvidgningsstrategi får bevittna en kraftig 

nedgång i sin produktmarknad.
12

 

 

En annan risk som kan uppkomma vid linjeutvidgning är det som kallas för kannibalism. 

Detta kan bland annat innebära att företagen lockar till sig samma kunder som de tidigare 

haft, dock till de nya produkterna. På så sätt ökar företagen sin försäljning bland de nya 

produkterna samtidigt som försäljningen minskar på de tidigare etablerade produkterna. 

Denna risk uppkommer oftast när företag har produkter som kan relateras till varandra eller 

vid varor och produkter som kan uppfattas som substitut bland konsumenterna.
13

 För att 

motarbeta kannibalism skapar företag differentieringsstrategier, såsom produktattribut, namn, 

förpackningar, distribution och reklam för att på så sätt betona differentieringsbaser och 

minimera prioriteringen av priset i konsumenternas köpbeslut.
14

 

                                                             
9 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008) 530-533. 
10 Lee. M, Lee.J. Consumer Evaluation of line extension: A conjoint Approach. Advances in Consumer Research, Vol. 23 

(1996):289-295 
11 Grime, I. Diamantapoluos ,A. Smith, G. Consumer Evaluation of line extension and their effect on the core brand. 

European  Journal of Marketing, Vol. 36, nr 11/12 (2002):1415-1438 
12 Vincent-Wayne. M, Vassilios pappavassilious. Exploring consumer confusion in the watch market. Marketing intelligence 

and planning , Vol. 15, nr 4 (1997): 164-172 
13 Grime, I. Diamantapoluos ,A. Smith, G. Consumer Evaluation of line extension and their effect on the core brand. 

European  Journal of Marketing, Vol. 36, nr 11/12 (2002):1415-1438 
14 Srinivas K. Reddy, Susan L. Holak, Subodh Bhat. To extend or to not extend: Success Determinant of line extensions. 

Journal of Marketing research, Vol. 3, nr2(May 1994): 243-262 
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Ett vanligt antagande inom marknadsföring är att ju större produktvariation ett företag har 

desto bättre för konsumenterna. Av denna anledning erbjuder företagen medvetet en bredare 

produktvariation genom att utveckla produktens attribut såsom kvalité, funktion och design. 

En linjeutvidgning kan i vissa fall innebära ett optimalt val för företagen då de exempelvis 

konkurrerar med andra företag. Däremot är det inte självklart att det attribut som företagen 

väljer att utveckla i linjeutvidgningen är optimala för konsumenterna. Med hänsyn till det kan 

det för företaget innebära att de får en högre kostnad och pris än fördelarna med 

produkterna.
15

 Dock menar Gary M. Erickson och Johny K. Johansson att priset är en 

uppoffring som konsumenterna gör för att i utbyte få attributens fördelar på en produkt.
16

 

Därmed kan det för företaget vara viktigt att konsumenternas utvärdering av linjeutvidgade 

produkter överensstämmer med det faktiska priset som konsumenterna betalar och på så sätt 

uppnå en balanserad marknad.  

 

Undersökningens utgångspunkt är att det finns en relation mellan företagens prissättning av 

linjeutvidgade produkter och konsumenternas utvärdering av dessa. Med hänsyn till detta 

utgås det ifrån att ju högre linjeutvidgade produkter värdesätts från konsumenterna desto 

högre kommer prissättningen att vara jämfört med kärnprodukten. I samband med detta så 

skulle en eventuell negativ utvärdering av de linjeutvidgade produkterna innebära att de 

kommer att ha en lägre prissättning än kärnprodukterna. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att analysera konsumentutvärdering av linjeutvidgade produkter 

och se på vilket sätt dessa utvärderingar är relaterad till den linjeutvidgade produktens 

prissättning. 

 

 

 

                                                             
15 Donald R. Lehmann. Customer reactions to variety: Too much of a good thing? Journal of the Academy of Marketing 

Science. Vol. 26, No 1(1998): 62-65 
16 Gary M. Erickson and Johny K. Johansson. The Role of Price in Multi-Attribute Product Evaluations. The Journal of 

Consumer Research, Vol. 12, Nr 2 (Sep.1985):195-199 
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2 METOD  
 

I detta avsnitt kommer en kort redogörelse av tillvägagångssättet att redovisas. Vidare 

kommer en kort beskrivning av de olika metoderna göras samt en utförlig beskrivning av 

varför de utvalda metoderna valdes ut.  

2.1 TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Till denna uppsats kommer färdigställda teorier att användas som utgångspunkt och sedan 

ställas mot den empiri som samlats in för att på så sätt se om empirin överensstämmer och 

bekräftar teorin. En sådan ansats kallas för deduktion. Om färdigställda teorier redan existerar 

om ett generellt fenomen så kan teorierna användas för att härleda från det generella till det 

konkreta. Eftersom det, inom detta fenomen som ska undersökas, redan existerar både teorier 

och vetenskapliga artiklar som påvisar generella mönster så kommer utgångspunkten i denna 

uppsats att vara av ett deduktivt slag
17

. Under teoriavsnittet som kommer längre fram i 

uppsatsen finns en redovisning av teorierna som används som utgångspunkt i uppsatsen. 

2.2 VAL AV ANSATS 

När forskning bedrivs inom samhällsvetenskapen så finns det två olika sätt att samla in data 

på. Antingen så används en kvalitativ- eller en kvantitativ ansats. Trots att dessa ansatser är 

olika så är de föreniga med varandra och kan i vissa fall kombineras.  

 

I denna uppsats kommer en kvantitativ ansats att användas eftersom undersökningens syfte är 

att mäta konsumentutvärdering av linjeutvidgade produkter samt se om dessa utvärderingar 

har en relation med företagens prissättning av de linjeutvidgade produkterna.
18

 

Datainsamlingen kommer att ske genom utformning av strukturerade frågor med färdiga 

svarsalternativ. Inom forskningen kallas detta för surveymetoden och anses vara en av de 

vanligaste insamlingsmetoderna.
19

 Denna metod har som syfte att generera kvantifierbar data 

och den anses av många vara viktig för att fånga relevanta egenskaper hos en vetenskap då 

syftet är att pröva hypoteser och teorier
20

 Kvantitativ forskning och surveymetoden lämpar sig 

bäst då forskaren vill undersöka hur frekvent ett fenomen upprepas eller hur väl olika 

                                                             
17 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 35 
18 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 21 
19 Bryman Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 1997), 20 
20 Ibid. 
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variabler förhåller sig till varandra. Fenomen räknas och på så sätt kan deras kvantitet 

beskrivas.
21

 

2.3 AVGRÄNSNING 

I denna uppsats kommer en avgränsning ske till linjeutvidgade produkter som är Icke-

varaktiga dagligvaror, det vill säga produkter som tar slut vid användning och som köps 

frekvent utan större ansträngning som exempelvis tvål, öl och matvaror.
22

 Med hänsyn till 

detta kommer ytterligare en avgränsning att ske till livsmedelbranschen där icke- varaktiga 

produkter är vanligt förekommande. Då en del produkters attribut i vissa fall kan vara svåra 

för konsumenterna att utvärdera så är det viktigt för undersökningens syfte, reliabilitet och 

validitet att attributen på de produkter som väljs i undersökningen är tydliga. Valeria A. 

Zeithaml poängterar i sitt arbete att konsumenterna inte alltid kan utvärdera de inre attributen 

på en produkt vilken exempelvis kan beror på att de inre attributen är svåra att uppfatta.
23

 Med 

avseende till detta har tre produkter valts ut vars attribut är relativt tydliga och lätta att 

uppfatta inför utvärderingen. Dessa produkter är Arlas laktosfria mjölk, Gevalias ekologiska 

kaffe och Barillas fullkornspasta.  

2.3.1 UTESLUTANDE FRÅGOR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Kvalitet och pris är begrepp som är svåra att definieras och mäta på ett objektiv sätt bland 

konsumenterna. Kvalitet, som tidigare nämnts, konstituerar en del av produktens attribut, 

dock är det ett begrepp som kan variera från konsument till konsument vilket gör det svårt att 

utvärdera den med hjälp av en enskild fråga.
24

 Trots detta anses det viktigt att ta hänsyn till 

kvalitet i undersökningen eftersom den i hög grad är kopplad till attributen och 

konsumenternas utvärdering. Därmed kommer kvalitet analyseras i förhållande till de inre och 

yttre attributen som produkten har och konsumenternas utvärdering av dem och inte som en 

enskild fråga i enkäten. Gällande priset kommer det att analyseras utifrån företagens 

prissättning och kommer därför inte att bli en fråga för konsumenterna att utvärdera. Om 

konsumenterna istället skulle få utvärdera pris på linjeutvidgningen skulle detta göras i 

förhållande till vad som är billigt och vad som är dyrt. Konsumententernas uppfattning om 

                                                             
21 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 21 
22  Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008) 502. 
23 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990): 471-499 
24 Ibid 
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vad som är billigt och vad som är dyrt varierar från person till person vilket gör det 

problematiskt att utifrån det kunna dra några generaliserbara slutsatser.
25

 Av denna anledning 

kommer inga frågor ställas som berör konsumenternas utvärdering av priset på de 

linjeutvidgade produkterna.  

2.4 UTFORMNING AV ENKÄT 

I denna undersökning har prestrukturerade frågeformulär använts. Det innebär att alla frågor 

har haft färdiga svarsalternativ där respondenterna har haft möjlighet att kryssa i det svar som 

bäst passat in på dem.
26

 Tre separata enkäter utformades där varje enskild enkät behandlade 

en specifik produkt (fullkornspasta, Ekologiskt kaffe och laktosfri mjölk). Varje enkät 

innehöll 11 frågor som berörde produktens egenskaper och utformning. Frågorna på enkäterna 

utformades på så sätt för att samla in så relevant data som möjligt.  För att respondenterna inte 

ska känna stress eller riskera att enkäterna blir för långa har endast de mest centrala frågorna 

tagits med.
27

 Alla svarsalternativ har varit fasta och inga öppna frågor har använts. Detta för 

att undvika att respondenterna inte svarar på frågan alls eller att de i vissa fall anser att det är 

ansträngande att fylla i svaret själv.
28

 Svarsalternativen som tagits med i enkäten har varit sex 

stycken där dessa har varit så uttömmande som möjligt.
29

 Detta är viktigt för att 

respondenterna inte ska känna att de svarsalternativ som passar bäst in med deras åsikter inte 

finns med. Bland svarsalternativen har ”vet ej” förekommit i varje fråga förutom i de frågor 

som krävt svarsalternativ som ”ja” och ”nej”. Att svarsalternativ som ”vet ej” har funnits med 

för att minimera risken att vissa frågor blir obesvarade utan att veta varför.
30

  

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Enkäterna delades ut vid tre olika tillfällen i tre olika matvarubutiker med ett stort kundflöde. 

Första undersökningen gjordes onsdagen den 29 april mellan klockan 16.00 – 18.00 på 

prisextra i St Eriksplan, andra undersökningen gjordes måndagen den 18 maj mellan klockan 

17.00 – 19.30 på Coop extra i Stuvsta och den tredje och sista undersökningen gjordes 

tisdagen den 19 maj mellan klockan 15.00 – 19.00 på Willys i Länna. För att öka 

                                                             
25 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499 
26Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 150  
27 Ibid. 158 
28 Trost Jan. Enkätboken (Polen: Studentlitteratur, 2007), 76 
29 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 152 
30 Ibid. 155 
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tillförlitligheten på den data som samlades in så har respektive enkät som berör de olika 

produkterna delats ut vid den plats i butikerna där produkterna har varit tillgängliga. 

Enkäterna som berör ekologiskt kaffe har delats ut vid kaffe-sektionen, enkäter som berör 

laktosfrimjölk har delats ut vid mjölkdisken och enkäter som berör fullkornspasta har delats ut 

vid pasta-sektionen. På så sätt har även de respondenter som konsumerar dessa produkter 

kunnat fångas in i studien på ett mer effektivt sätt. Att dela ut enkäterna i respektive sektion 

har varit till hjälp på så sätt att respondenterna har haft möjlighet att se de olika produkterna 

och dess förpackningar i realtid då en del frågor i enkäterna behandlade just produkternas 

design, färg och storlek. Anledningen till att undersökningen genomförts vid tre olika 

tillfällen var för att öka studiens Validitet och reliabilitet. 

2.6 POPULATION OCH URVAL 

Då studien vill undersöka samt uttala sig om livsmedelsbutikernas konsumenter och hur dessa 

värdesätter linjeutvidgade produkter så blir populationen i denna studie livsmedelsbutikernas 

konsumenter.
31

 Eftersom det blir både dyrt och komplicerat att undersöka alla 

livsmedelbutikernas konsumenter så har ett urval gjort där en grupp individer valts ut och ska 

representera hela populationen. För att resultatet ska kunna generaliseras vidare till 

populationen så krävs att urvalet som gjorts i undersökningen motsvarar en miniatyr av den 

totala populationen.
32

 Det finns två typer av urval, slumpmässigt eller ett icke slumpmässigt. 

Till denna studie så har ett bekvämlighetsurval gjorts vilket tillhör den icke slumpmässigt 

urvalstypen.
33

 Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som råkat befinna sig vid den 

tid och plats då enkäterna delades ut har varit med och medverkat i denna undersökning.
34

 De 

butiker som har valts ut har varit belägna på olika geografiska områden och detta val har 

gjorts för att få ett så brett omfång av konsumenter med olika egenskaper.  

                                                             
31Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 132   
32 Trost Jan. Enkätboken (Polen: Studentlitteratur, 2007), 29 
33 Ibid. 30 
34 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2001), 114 
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2.7 BORTFALL 

Bortfall är vanligt förekommande i enkätundersökningar och kan uppkomma av många olika 

anledningar.
35

 Om bortfallet visar sig vara stort i en undersökning så blir det problematiskt att 

generalisera resultatet vidare till andra sammanhang och det finns risk att resultatet är giltigt 

endast vid den specifika undersökningen.
36

 

 

I denna undersökning skulle externt bortfall kunna uppkomma genom att respondenterna 

väljer att dra sig ur och inte svara på enkäten och internt bortfall skulle kunna uppkomma 

genom att respondenterna missförstår eller helt struntar i att svara på enstaka frågor.
37

 I 

förebyggande syfte mot otydliga frågor och saknande av svarsalternativ så har en pilotstudie 

genomförts där klasskamrater och andra bekanta har haft möjlighet att besvara frågorna i 

enkäten och sedan lämna synpunkter på frågornas utformning och kvalitet.
38

 Tanken med en 

pilotstudie är att utesluta eller omformulera frågor som kan misstolkas samt att minska risken 

att svarsalternativ som är av betydelse inte kommit med. Detta bidrar i sin tur till en ökad 

validitet och reliabilitet i denna studie. I denna undersökning har inga externa bortfall 

förekommit, dock har tre stycken interna bortfall uppkommit på fråga 10. Fråga 10 togs med i 

enkäterna för att se om konsumenterna föredrog kärnprodukten eller föredrog den 

linjeutvidgade produkten. På denna fråga fanns det två svartalternativ, antingen 

kärnprodukten eller den linjeutvidgade produkten. Tre respondenter valde att inte svara på den 

frågan då de menade att de inte föredrog någon av dessa produkter före den andra. Detta 

svarsalternativ saknades i denna enkätundersökning.  

2.8 RELIABILITET  

Reliabiliteten i en studie berör den data som undersökningen använder sig av samt hur pass 

tillförlitlig den data som samlats in är.
39

 Ett sätt att testa reliabiliteten är exempelvis genom att 

utföra samma studie på nytt och sedan jämföra resultatet med den tidigare studien. På så sätt 

finns det möjlighet att se om resultatet i den första studien påverkats av slumpmässiga eller 

                                                             
35Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 136  
36 Ibid 
37 Trost Jan. Enkätboken (Polen: Studentlitteratur, 2007), 121 
38 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2001), 170 
39 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 28 
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tillfälliga premisser.
40

 Denna metod kallas även för test-retest-reliabilitet vilket även gjorts i 

denna undersökning.
41

 En anledning till att samma undersökning genomfördes vid tre olika 

tillfällen på tre olika geografiska platser var just för att öka studiens reliabilitet och minimera 

risken att resultatet skulle inkluderas av tillfälligheter. Reliabilitet i denna studie anses vara 

relativt hög då frågorna har varit få samt enkla att svara på samt att första studiens resultat har 

bekräftats av de senare undersökningarnas resultat. 

2.9 VALIDITET 

Validiteten i en studie berör hur relevant den data som samlats in för studiens syfte är, alltså 

om det som avses mätas verkligen har mätts. Den kan delas in i två delar, extern och intern 

validitet. Den interna validiteten berör i vilken grad som forskaren kan uttala sig om ett 

orsakssamband. Om en studie har en hög intern validitet så innebär det att undersökningen har 

genomförts på ett sådant sätt att det gör det möjligt för forskaren att dra slutsatsen om det 

påvisade sambandet mellan två variabler är ett orsakssamband.
42

 Den yttre validiteten 

behandlar i vilken utsträckning resultatet är giltigt även i andra sammanhang.
43

 Den tar upp 

hur viktig, relevant och representativt urvalet har varit
44

. En faktor som kan försämra studiens 

yttre validitet, och därmed göra det problematiskt att generalisera resultatet vidare är då 

studien består av ett högt bortfall.
45

 Ju högre bortfall desto svårare blir det att generalisera 

resultatet.
46

   

 

Den interna validiteten i denna undersökning uppskattas vara relativt hög. Detta då, som 

tidigare nämnt, en pilotstudie genomfördes för att säkerhetsställa att frågorna var korrekt 

ställda och samtidigt minska risken för eventuella missförstånd. Den yttre validiteten däremot 

uppskattas inte vara lika hög som den interna validiteten. Detta eftersom ett 

bekvämlighetsurval har gjorts samt att antalet respondenter kan anses vara för få (252 enkäter 

totalt) för att kunna generalisera resultatet vidare till andra sammanhang.  

 

                                                             
40 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2001), 43 
41 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 28 
42 Ibid, 192 
43 Bryman Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur), 49 
44 Johannessen Asbjorn och Tufte Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003), 240 
45 Ibid 
46 Bryman Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2001), 44 
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2.10 PRISSÄTTNING 

Det pris på produkterna som undersökningen baseras på är det pris som konsumenterna får 

betala vid eventuella köp. Priset som tas upp under resultat och analysdelen kommer att vara 

angivet i literpris samt kilopris. Detta eftersom alla produkter nödvändigtvis inte har lika stora 

förpackningar och då skulle priset vara missvisande samt för att läsarna på ett enklare sätt ska 

ha möjlighet att kunna beakta skillnaderna mellan kärnproduktens prissättning samt den 

linjeutvidgade produktens prissättning under arbetets gång.  Det pris på produkterna som 

undersökningen baseras på är prisextras hemsida, netextra.se då det observerades att de olika 

prissättningarna på de linjeutvidgade produkterna och dess kärnprodukter inte urskiljer sig 

(procentuellt) märkvärdigt mellan de tre utvalda butikerna där kundundersökningarna har ägd 

rum. 
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3 TEORI 
 

Teoriavsnittet är disponerat i tre olika områden, konsumenterna, produkten och prissättning 

vid linjeutvidgning. Denna uppdelning har gjorts då dessa tre områden berörs i 

undersökningen. 

3.1 LINJEUTVIDGNING 

Enligt Aaker och Keller så förekommer linjeutvidgning när företagen använder sig av 

existerande varumärke för att utveckla en produkt till nya former såsom smak, storlek, form 

och innehåll inom samma produktkategori. Företagen använder sig av linjetvidgning för att 

lansera nya produkter med låga kostnader och låg risk.
47

 Vanligtvis anses det inom 

marknadsföring att ju större produktvariation företagen erbjuder, desto bättre för 

konsumenterna. Med hänsyn till detta erbjuder företagen medvetet en bredare 

produktvariation genom att utveckla produktens attribut såsom kvalité, funktion och design. 

Linjeutvidgning kan bland annat vara ett optimalt alternativ för företagen för att konkurrera på 

marknaden, men det är inte allid självklart att det attribut som företagen utvecklar på 

produkten är optimala för konsumenterna. Till följd av detta kan det i vissa fall innebära att 

företagen har en högre kostnad på den linjeutvidgade produkten och tar ett pris som inte 

motsvarar fördelarna med produkten.
48

 

3.2  KONSUMENTERNA 

 Eftersom arbetet baseras på en undersökning bland konsumenterna anses det vara relevant 

att redogöra konsumenternas utvärdering av linjeutvidgningen ur ett teoretiskt perspektiv.  

 

I allmänhet har nästan alla attribut i en linjeutvidgning en gemenskap med kärnprodukten med 

undantag av en eller flera funktioner. När konsumenterna blir ombedda att göra sina 

bedömningar av linjeutvidgningen förlitar de sig i högre grad på de nya funktionerna än på 

deras emotionella värden som är anknutna till varumärket. Dessa funktioner blir centrala vid 

en utvärdering av linjeutvidgningen. Om en linjeutvidgning blir framgångsrik eller inte kan 

bero på i vilken utsträckning dessa funktioner uppfattas som relevanta och lockande för 

                                                             
47 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008), 530-533 
48 Donald R. Lehmann. Customer reactions to variety: Too much of a good thing? Journal of the Academy of Marketing 

Science. Vol. 26, No 1(1998), 62-65 
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konsumenterna.
49

 Konsumenternas utvärdering, tilltro och avsikt med en produkt är direkt 

relaterad till deras attityd gentemot produkten. Konsumententernas attityd kan definieras som 

en inlärd predisposition att bete sig på ett negativ eller positiv sätt gentemot en given produkt.
 

Attityden är relativt konsekvent med konsumenternas beteende och är i hög grad relaterad till 

varandra.
50

 För att kunna förstå konsumenternas beteende och utvärdering av en 

linjeutvidgning så anses det vara nödvändigt att framställa en modell om konsumenternas 

attityd.  

3.2.1 ”THE ATTITUDE-TOWARD-OBJECT MODEL” 

”The attitude-toward-object model” är en enkel och lämplig modell vid mättning av 

konsumenternas attityd gentemot produktkategorier eller specifika varumärken. Utifrån denna 

modell har konsumenterna flera radalternativ, från dålig till utmärkt, för att uttrycka sin attityd 

i förhållande till produktens egenskaper. Enligt modellen så är konsumenternas attityd 

gentemot en produkt eller ett specifikt varumärke i funktion till förekomsten eller frånvaron 

samt utvärdering av en viss produkt -specifik övertygelse eller attribut.  Konsumenternas 

negativa eller positiva inställningar är i förhållande till en adekvat eller icke adekvat nivå på 

den önskade produktens attribut.
51

  Denna modell anses vara lämplig och användbar i denna 

undersökning då en del av undersökningens syftet är att mäta konsumenter attityd och 

utvärdering av linjeutvidgade produkter. 

 

 

 

                                                             
49 Lee. M, Lee.J. Consumer Evaluation of line extension: A conjoint Approach. Advances in Consumer Research, Vol. 23 

(1996), 289-295 
50 Leon G. Schiffman, Leslie L . Kanuk. Consumer Behavior. Uppl 9 (New Jersey: Prentice Hall, 2007) 
51 Ibid. 
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Figur 1 (Egen bearbetad modell inspirerad från teorin ”The attitude-toward-object model”)
52 

 

  
3.3 PRODUKT  

För att få en förståelse för hur en produkts attribut utvecklas för att tillfredställa 

konsumenterna, anses det vara lämpligt att redogöra begreppet produkt samt hur den är 

konstituerad.  

 

En produkt är det som erbjuds på marknaden för att tillfredställa konsumenternas behov och 

inkluderar mer än bara materiella varor. En bredare definition på produkt innefattar fysiska 

objekt, tjänster, personer, platser, organisationer, idéer eller en blandning av dessa.  Produkten 

är en nyckelfaktor när företagen ska framställa ett marknadserbjudande och för att detta ska 

vara möjligt är det nödvändigt att utveckla en marknadsmixplanering, detta för att värdet på 

produkterna ska kunnas erbjudas till konsumenterna. Detta erbjudande blir basen för att 

företagen ska kunna bygga upp en lönsam relation med konsumenterna.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Leon G. Schiffman, Leslie L . Kanuk. Consumer Behavior. Uppl 9 (New Jersey: Prentice Hall, 2007) 
53 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008), 501 
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3.3.1 KOTLERS ”THREE LEVEL OF A PRODUCT” 

Produkten kan utvecklas till flera nivåer och inom varje nivå tillsätts det egenskaper och 

attribut som ska utöka värdet på produkten.   

 

                  

Figur 2 (Egen bearbetning av Kotlers modell  ”three level of a produkt”)54 

 

 

Kärnprodukten 

Denna nivå är den mest elementära och består av de fördelar och problemlösningar som 

konsumenterna letar efter. Kärnprodukten ska kunna uppfylla det väsentliga i produkten som 

är själva behovet, därmed måste företagen kunna identifiera konsumenternas behov innan 

produkten kan utvecklas vidare. När produkten ska designas måste företagen definiera 

kärnfördelarna som ska förses till konsumenterna och detta leder till att produkten 

vidareutvecklas till den andra nivån.
55

 

 

Faktiska produkten  

I den andra nivån framställer företagen kärnfördelarna till den faktiska produkten vilket 

innebär att minst fem egenskaper utvecklas för att addera värde till produkten. Här träder 

kvalitetsnivå, funktion, design, varumärke och förpackning in. Kombinationen av alla dessa 

                                                             
54 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing uppl 5  .(Harlow: Prentice hall, 2008), 502 
55 Ibid. 
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attribut ska sammanställas på så sätt att kärnfördelarna med produkten behålls och levereras.
56

 

Denna nivå kan variera mellan de basala egenskaperna i produkten och de förväntade 

attributen i produkten. De basala egenskaperna är de som skapas för att kärnprodukten ska bli 

en faktisk produkt, medan de förväntade attributen är de attribut som konsumenterna förväntar 

sig att produkten ska leverera.
57

 

 

Utökad produkt  

Utökad produkt är en produkt med attribut och egenskaper som överskrider konsumenternas 

förväntningar på produkten.
58

 Denna nivå skapar ytterligare fördelar och tjänster kring 

produkten och höjer värdet för konsumenterna. Alla utökningar som utvecklas i denna fas blir 

viktiga delar för hela produkten. Företagen som vill differentiera sina produkter utökar 

produkternas egenskaper och attribut för att konkurrera mot andra produkter på marknaden. 

Däremot kan en utökning av dessa attribut och egenskaper kan vara kostsamma för företagen 

och därför måste de på något sätt kunna se till att utökningen är tillräckligt relevant för 

konsumenterna. Detta är en viktig faktor för att konsumenterna ska vara villiga att betala ett 

pris som täcker de extra kostnaderna.
59

 

3.3.2 PRODUKTATTRIBUT 

För att läsaren lättare ska kunna förstå hur en linjeutvidgning kan utvärderas i 

undersökningen anses det vara viktigt att redogöra produktattributen och dess kategorisering.  

 

Vid en produktutveckling är det viktigt för företagen att definiera de fördelar som produkten 

ska erbjuda. Fördelarna kan levereras genom materiella attribut såsom, kvalité, funktion och 

design. Attributen är viktiga delar i produkten eftersom de direkt påverkar konsumenternas 

respons till produkten.
60

 Tidigare forskning som gjorts kring produktattribut har bidragit med 

flera olika klassificeringar på attributen.  

 

                                                             
56 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008), 502 
57 Kotler Philip, Keller Kevin L. Marketing Management uppl 12. (New Jersey : Prentice Hall, 2006), 372 
58 Ibid. 372 
59 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing uppl 5 .(Harlow: Prentice hall, 2008), 502 
60 Ibid., 507 
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Till denna undersökning anses det vara lämpligt att använda sig av Valeria A. Zeithamls 

kategorisering, där hon skiljer mellan ”inre attribut” och ”yttre attribut”.
61

 Utöver Zeithamls 

kategorisering av produktattributen kommer underkategorier på attribut såsom, funktion, 

design, varumärket och förpackning att refereras till Kotler och Amstrong och andra 

författare.  

 

3.3.2.1  INRE ATTRIBUT  

De Inre attributen i en produkt inkluderar de fysiska sammansättningarna från produktens 

funktion och prestation. I en produkt som dryck skulle exempelvis de inre attributen 

inkludera smak, färg, konsistens och grad av sötma. De inre attributen kan inte ändras utan att 

förändra kärnprodukten, och samtidigt kan dessa attribut inte utvärderas eller uppskattas före 

det att produkten förbrukas. Konsumenternas utvärdering på kvalitet utgår ifrån de egenskaper 

och attribut som är direkt knutna till produktens prestation, därmed har de Inre attributen en 

stark koppling till kvalitet . Om produktens inre attribut i vissa fall saknas eller är osynliga 

kommer konsumenternas utvärdering enbart baseras på de Yttre attributen.
62

 

 

Produktens funktion  

Enligt Valerias klassifikation tillhör produkternas funktion de ”inre attributen”.  Funktion är 

betydelsefull för produktens prestation och konsumenternas tillfredställelse. En produkt kan 

erbjudas med varierande funktioner och enligt Kotler och Amstrong är startpunkten den så 

kallade ”stripped down” modellen. Denna refererar till den nivå där ingen funktion utöver 

kärnegenskaperna läggs till i produkten. På samma sätt som företagen utökar attributen i en 

produkt kan de även utöka funktionerna till flera nivåer. Genom att utöka dessa funktioner 

kan företagen på så sätt differentiera sin produkt gentemot konkurrenterna.  Att vara först på 

marknaden med att erbjuda en högvärde-funktion är en av det mest effektiva sätten att 

konkurrera med.  För att företagen ska kunna identifiera de nya funktionerna som ska utökas i 

produkten tar de hänsyn till konsumenternas efterfrågan. De funktioner som ska adderas till 

produkten, så som andra attributen i produkten, är enbart de som konsumenterna värdesätter 

högt respektive kostnaderna för att skapa funktionen.
63

 

 
                                                             
61 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499.  
62 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499. 
63 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 508 
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3.3.2.2  YTTRE ATTRIBUTEN  

”Yttre attributen” är produktrelaterade, dock inte en del av produkten i sig. Som själva ordet 

yttre medför så finns attributen utanför produkten, exempel på detta är pris, varumärke och 

reklam. Eftersom de yttre attributen inte är produktspecifik kan de i vissa fall vara indikatorer 

för kvalitet på ett mer övergripande sätt. Med detta menas att en utvärdering av dessa attribut 

kan generaliseras till hela produktkategorin i en linjeutvidgning och inte enbart till den 

produkt som utökats till en ny form. De yttre attributen är viktiga egenskaper i en produkt vid 

köptillfället eftersom de, till skillnad från de inre attributen, kan ses och uppskattas innan 

produkten konsumeras. Dessa blir en sorts ”surrogat” för de inre attributen när 

konsumenterna ska ta ett köpebeslut.
64

 

 

Design, stil och förpackning som attribut 

Design, stil och förpackning är yttre attribut som kan addera värde på produkten för 

konsumenterna. Design kan innebära produktens utseende och samtidigt vara kopplad till 

produktens användbarhet. På så sätt blir design ett bredare begrepp än stil. En bra design 

skapas genom en djup förståelse av konsumenternas behov och erfarenhet av produktens 

användbarhet och på så sätt kan design förbättra konsumenternas värdesättning av produkten. 

Samtidigt kan en dålig design resultera i förlorad försäljning. Stil däremot beskriver enbart 

utseende av produkten. En välskapad stil på produkten kan fånga konsumenternas 

uppmärksamhet, dock innebär det nödvändigtvis inte att stil tillför till en bättre prestation av 

produkten.
65

  

 

Gällande produktens förpackning kan denna ses som både Yttre och inre attribut. Om 

förpackningen klassas som ”inre” eller ”yttre attribut” beror på om förpackningen är en del av 

själva funktionen i produkten eller om den enbart är skapad för förvaring och reklam.
66

 

Tidigare var förpackningens främsta syfte att bevara och skydda produkten däremot har syftet 

i dagsläget ändrats till att bli ett viktigt marknadsföringsredskap som uppfyller flera 

funktioner, exempelvis locka konsumenternas uppmärksamhet, beskriva produktens innehåll 

samt öka försäljningen. Förpackningen blir ett kommunikationsmedel som bland annat ska 

skapa ett igenkännande varumärke bland konsumenterna. Livsmedelbutikerna erbjuder idag 

                                                             
64 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499.  
65 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 510 
66 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of 
Evidence. Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990): 471-499 
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flera olika produkter till konsumenterna vilket gör att företagen i större utsträckning använder 

sig av förpackningens utformning och design för att utmärka sig och konkurrera bland de 

andra produkterna som befinner sig livsmedelsbutikens hylla.
67

 Som tidigare nämnts är 

förpackning ett Yttre attribut som har en stor inverkan hos konsumenterna vid köpebeslut. 

Detta resulterar i att förpackningen blir ett viktigt försäljningsverktyg för företagen.  

 

Varumärket som attribut  

Varumärkets styrka spelar stor roll vid acceptans och framgång av linjeutvidgning.  Många 

undersökningar har visat på att varumärkets ”anpassning” och likhet från kärnprodukten till 

linjeutvidgningen har medfört en positiv effekt hos konsumenternas utvärdering av 

linjeutvidgningen.
68

 Varumärket kan vara ett namn, beteckning, symbol, design eller en 

kombination av dessa, som identifierar och kopplar produkten till tillverkarna. 

Konsumenterna ser varumärket som en viktig del som adderar värde till produkten.
69

 

”Varumärkeskapital” på ett övergripande plan innebär det värde som ett varumärkets namn 

ger till produkten.
70

 Varumärkeskapital representerar det tillstånd där konsumenterna blir 

bekanta till varumärket och detta sker genom positiva, starka och unika 

varumärkesassociationer i konsumenternas medvetande
71

. Konsumenterna kan i detta 

sammanhang överföra varumärket associationer till linjeutvidgningen vilket kan leda till en 

högre acceptans av den nya produkten. 

                    

3.3.2.3 PRODUKTKVALITET 

Som tidigare nämnts i metoddelen så är kvalitet ett svårt definierat begrepp och svårt att mäta 

då innebörden skiljer sig bland konsumenterna. Däremot anses det vara viktigt att på en mer 

abstrakt nivå att kunna definiera kvalitet då detta är en betydelsefull del av produkten vid 

företagens prissättning av linjeutvidgade produkter. 

Enligt Valeria A. Zeithaml kan kvalitet mätas på en abstrakt nivå genom att definiera det i 

relation till produkternas attribut och dess prestation. Med detta menas att produkternas 

attributprestation, både yttre och inre, utgör en mätbar kvalitet.
 
Med hänsyn till detta kommer 

                                                             
67 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 512 
68 Lee. M, Lee.J. Consumer Evaluation of line extension: A conjoint Approach. Advances in Consumer Research, Vol. 23 

(1996):289-295 
69 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 511 
70 Dennis A. Pitta, Lea Prevel Katsanis. Understanding brand equity for succesfull brand extension. Journal of Consumer 

Marketing, Vol., 12  nr 4 (1995): 51-64 
71 Ibid. 
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konsumenternas utvärdering på produkternas attribut att ses som produktens kvalitet i 

helhet.
72

                                                                                                                                                                                                 

                            

                                                                                                   

                 

                                

 

 

 

 

 

Figur 3 (Egen bearbetad modell som är inspirerad av Valeria A. Zeithaml beskrivning av produktens kvalitet)73 

3.4  PRISSÄTTNING AV LINJEUTVIDGNING  

Uppsatsen har som avsikt att förhålla konsumenternas utvärdering av linjeutvidgning med 

dess prissättning, och till följd av detta kommer en redogörelse av hur olika företag kan 

prissätta en linjeutvidgning. 

 

Vid en linjeutvidgning måste företagen bestämma olika prissättningar mellan de olika 

produkterna. Prissättningen baseras på kostnadsskillnader mellan produkterna samt 

konsumenternas utvärdering av de olika produkternas egenskaper i linjeutvidgningen.
74

 Från 

konsumenternas perspektiv är priset det som konsumenterna offrar för att införskaffa 

produkten.
75

 Med detta menas att priset är summan av de värden som konsumenterna utbyter 

för på så sätt kunna tillgodogöra sig de fördelar som finna med att använda produkten. I den 

omfattningen är pris i hög grad relaterat till konsumenternas utvärdering av linjeutvidgningen.
 
 

Företagen konfronterar en stor problematik vid prissättning av sina produkter eftersom de 

måste ta hänsyn till flera olika faktorer som konkurrens och kostnader. Detta kan vara en av 

                                                             
72 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499 
73 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499 
74 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 661 
75 Valerie A. Zeithaml. Consumer perception of price, quality and value: A means- End Model and Synthesis of Evidence. 

Marketing Classics: a selection of influential articless uppl 8. (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 471-499 
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orsakerna till att företagen prissätter sina produkter i förhållanden till kostnaderna istället för 

att prissätta dem i förhållande till konsumenternas utvärdering av produkten.
76

 

Priset mellan kärnprodukten och linjeutvidgade produkter skiljer sig oftast då den 

linjeutvidgade produkten utökar sig till en annan nivå. Däremot så är prissättningen mellan 

produkter inom samma kategori, som till exempelvis yoghurt med olika smaker, oftast 

likadana. När företagen prisätter linjeutvidgade produkter skiljer de oftast mellan vertikal 

differentiering och horisontell differentiering. Den första riktar sig till de produkter som 

prissätts i förhållande till dess kvalitet, där låg kvalitet på produkten prisätts lägre än en 

produkt med högre kvalitet. Horisontell differentiering däremot är oftast de olika attributen 

som finns i varje produkt inom linjeutvidgningen som exempelvis smak. De produkterna har 

oftast ett liknande pris i utvidgningen, däremot kan deras prissättning vara högre än 

kärnprodukten.
77

 

 

                                                             
76 Kotler .P, Amstrong. G. Principle of Marketing, uppl 5 (Harlow: Prentice hall, 2008), 639 
77 Draganska M, Jain Dipak C. Consumer preferences and product- line pricing strategies: An empirical Analysis. Marketing 

Science, Vol. 20 nr 1 ( 2005), 164-174 
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4 MOTIVERING AV TEORIANVÄNDNING   

Detta avsnitt avser en redogörelse av hur teorierna kommer att kopplas till datainsamlingen. 

 

4.1 PRODUKT  

Samtliga produkter, laktosfrimjöl, ekologiskt kaffe och fullkornspasta, som valdes ut i denna 

undersökning, valdes med hänsyn till det som Akker och Keller definierar som linjeutvidgade 

produkter. Det är produkter som har utvecklats till nya former, smak och egenskaper under 

samma produktkategori. 

4.2 KONSUMENTER 

 Enligt ”The attitude-towards-object model” har konsumenterna flera radsalternativ från 

negativa till positiva värden för att de ska kunna uttrycka sin attityd i förhållande till 

produkterna.  Därmed har denna modell utnyttjats vid formuleringen av svarsalternativen på 

enkätfrågorna, detta eftersom undersökning har som avsikt att mäta konsumenternas 

utvärdering av linjeutvidgade produkter. 

4.3 ENKÄTFRÅGOR  

Produkterna kan utvecklas till tre olika nivåer där varje nivå innefattar olika egenskaper på 

produkterna. Vid formulering av enkätfrågor för varje linjetutvidgad produkt så har de två 

första nivåer på produkten tagits upp i form av frågor gällande kärnegenskaper, förpackning, 

funktion och varumärke. Därefter har frågor ställts i förhållande till inre och yttre attributen, 

detta eftersom vi vill se om det finns några större skillnader mellan hur dessa attribut 

utvärderas i förehållande till varandra. Enligt Valeria A. Zeithaml kan kvalitet på produkterna 

utvärderas genom de inre och yttre attributen vilket innebär att frågorna i enkäterna, som tar 

upp de yttre och inre attributen, är viktiga att ha med eftersom de ska innefatta en utvärdering 

av produktens kvalitet. 
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4.4 PRISSÄTTNING  

 Enligt teorierna om prissättning så skiljer sig oftast priset mellan kärnprodukten och 

linjeutvidgade produkten. Därmed har priset på både kärnprodukter samt linjeutvidgade 

produkter observerats och jämförts med varandra. Prissättning på linjeutvidgade produkter 

baseras på både kostnadsskillnader samt konsumenternas utvärdering av egenskaperna. Med 

hänsyn till detta har de insamlade data om priset ställts i förhållande till konsumenternas 

utvärdering av linjeutvidgningen.  
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5 RESULTAT  

Detta avsnitt avser att visa en sammanställning av resultat på konsumenternas utvärdering av 

de olika produkterna samt en redovisning av prissättningen på de linjeutvidgade produkterna. 

5.1 POÄNGSYSTEM 

Konsumenternas svar på de olika frågorna har kodats med hjälp av ett poängsystem. För varje 

svarsalternativ som konsumenterna valt att svara på har de fått olika poäng. Har de angivit 

positiva värdena så har pluspoäng tilldelats och har de angivit negativa så har minuspoäng 

delats ut. Detta är ingenting som konsumenterna har vetat vid undersökningstillfället. 

Slutligen har olika medelvärden och medianer tagits fram för att redovisa de olika resultaten.  

 

Exempel på poängsystemet:  

 

Har konsumenterna svarat:  

”Vet ej” =  Fågan har ej räknas vid beräkning av olika värde 

”Inte alls viktigt” = -2p 

”Inte så viktigt” = -1p 

”Irrelevant” = 0p 

”Viktigt”= +1p 

Mycket viktigt = +2p 

Ja= 2 

Nej= -2  
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5.2 PRODUKTERNAS KÄRNFÖRDELAR 
 

Diagrammen nedan visar en sammanställning av fråga 1 på respektive enkät (Se bilaga 1,2 

och 3) Denna fråga behandlar hur viktig respektive kärnprodukt är för konsumenterna i deras 

vardag.  

 

Mjölk 

 

Figur 4 

 

På fråga två som behandlade mjölkens relevans i konsumenternas vardag så visar diagrammet 

att en majoritet på 47% ansåg att mjölken var viktig i deras vardag och 26 % menade att 

mjölken var mycket viktig i deras vardag. Totalt är det 73% av alla respondenter som har 

angett ett positivt svar på denna fråga. På samma fråga svarade 24 % av respondenterna att 

mjölk inte var så viktigt och 1% menade att mjölken inte var viktig alls i deras vardag, vilket 

totalt sett blir 25% som medgett negativa värden. 
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KAFFE 

Detta diagram visar en sammanställning av hur viktig kaffet är i konsumenternas vardag. (Se 

fråga 2 på bilaga 2) 

 

Figur 5 

 

Diagrammet ovan visar en sammanställning av respondenternas svar på fråga 2, hur viktigt 

kaffet är i deras vardag. Diagrammet visar hur en majoritet på 75 % medger positiva värden. 

Totalt så har 17 % av alla respondenter medgett negativa värden på kaffets relevans i deras 

vardag och 8 % av respondenterna har svarat att kaffet i deras vardag är irrelevant. 

 

PASTA 

Detta diagram visar en sammanställning av hur viktig pastan är i konsumenternas vardag. (Se 

fråga 2 i bilaga 3) 

 

Figur 6 

 

På denna fråga så skiljde sig svaren mellan de olika respondenterna. En majoritet på 37% 

svarade att pasta inte är så viktig i deras vardag och 36% svarade att pastan är viktig i deras 

vardag. De positiva och negativa värdena är relativt jämt fördelade mellan respondenterna.  
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5.3 DEN FAKTISKA PRODUKTEN 

 

De kommande diagrammen nedan är en sammanställning av svaren på fråga 1 i alla tre 

enkäter. Frågan har varit om de förbrukar den linjeutvidgade produkten, i undersökningens 

fall Laktosfri mjölk, Ekologiskt kaffe och fullkornpasta. 

 

LAKTOSFRI MJÖLK 

 

Figur 7 

Av alla de tillfrågade har 76% svarat att de dricker laktosfri mjölk och 24% av respondenterna 

har svarat att de inte dricker laktosfri mjölk. Att det förekommer en majoritet som dricker 

laktosfri mjölk kan beror på att enkäterna delades ut vid mjölkdisken där laktosfria mjölken 

fanns. Dock anses denna höga procentsats som en bra utgångspunkt för undersökningen 

eftersom den ger ett högre relabilitet på resultatet av produktens utvärdering.  

 

EKOLOGISKT KAFFE 

 

Figur 8 

Diagrammet visar att mer än hälften (52 %) av respondenterna inte dricker ekologiskt kaffe. Dock ses i 

diagrammet att inga större skillnader existerar då antalet respondenter varit 252 st.  
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FULLKORNSPASTA 

 

Figur 9 

Diagrammet visar att en majoritet på 81% av de tillfrågade respondenterna äter fullkornspasta. 

Denna skillnad mellan de som äter fullkornspasta och de som inte äter fullkornspasta är stor 

med tanken på att cirka hälften av de tillfrågade respondenterna tidigare menade att pastan 

inte var så viktig i deras vardag. 

 

Diagrammen nedan visar en sammanställning av fråga 10 på enkäterna. Föredrar 

konsumenterna att konsumera kärnprodukten eller föredrar de att konsumera den 

linjeutvidgade produkten.  

 

MJÖLK 

 

Figur 10 

Nästan hälften av de tillfrågade svarade att de föredrar laktosfri mjölk. Detta resultat bör 

ställas i sammanhang med att oftast så har majoriteten av de konsumenter som konsumerar 

lakotsfrimjölk inte några valmöjligheter på grund av hälsofaktorer som alergi eller liknande 

liknande. 
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KAFFE 

 

Figur 11 

Diagrammet ovan visar att hälften av de tillfrågade respondenterna föredrar ekologiskt kaffe 

jämfört med 45% som svarade att de föredrar vanligt kaffe före ekologiskt kaffe. Dock 

förekom ett internt bortfall på 5%. 

 

PASTA 

 
Figur 12 

Diagrammet ovan visar att en majoritet på 66% föredrar  fullkornspasta framför vanlig pasta 

som hade 33% av respondenterna. På denna fråga förekom det 1% internt bortfall då en del av 

respondenterna saknade svarsalternativet ”irrelevant” eller liknande. Respondenterna hade 

endast möjlighet att välja mellan fullkorspasta eller vanlig pasta vilket inte passade alla. 
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5.4 YTTRE OCH INRE ATTIBUT 
 

Diagrammet nedan visar en sammanställning av konsumenternas värdering på de inre samt 

yttre attributen. Vid sammanställning av laktosfri mjölks inre attribut så har frågorna 3,4 och 

6 från bilaga 1 sammanställts. Vid sammanställning av de inre attributen på ekologiskt kaffe 

så har frågorna 3,5 och 6 tagits med och sammanställts från bilaga 2. De inre attributen på 

fullkornspasta inkluderas av frågorna 4,5 och 6 från bilaga 3. De frågor som slagits ihop och 

sammanställts för respektive produkt har representerat produkternas inre attribut. 

Vid en sammanställning av de yttre attributen på respektive produkt så har frågorna 7,8 och 9 

inkluderats för samtliga produkter. (Se bilaga 1,2 och 3) 

 

 

Figur 13 

 

Diagrammet visar att samtliga produkters värden har värderas positivt. Endast de inre 

attributen på ekologiskt kaffe urskiljer sig från resterande produkters inre och yttre attribut 

med sina 0,667 poäng. Resterande produkters poäng hamnade på 1 vilket innebär att både de 

inre och yttre attributen värderas väl.  
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5.5 VARUMÄRKET  

Diagrammen nedan visar en sammanställning av fråga 9 (Se bilaga 1,2,3) som behandlar 

konsumenternas attityd till respektive produkts varumärke.  

 

LAKTOSFRIMJÖLK 

 
Figur 14 

 

När konsumenterna skulle utvärdera Arla som varumärke så var det en majoritet på 92% som 

svarade att de såg Arla som ett bra eller mycket bra varumärke. Det var inga konsumenter 

som gav Arla några negativa värden samtidigt som 8% av de tillfrågade respondenterna 

menade att Arla varken var ett bra eller dåligt varumärke.  
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KAFFE 

 

Figur 15 

 

Diagrammet ovan visar att en majoritet på 79% angav positiva värden gällande Gevalia som 

varumärke. Vidare kan i diagrammet ses att en del av respondenterna, 12%, angav negativa 

värden som ”inte alls bra” eller ”inte så bra” vad gäller deras åsikter kring Gevalia som 

varumärke. Det råder blandade åsikter om Gevalia som varumärke men dock finns det en 

majoritet som menar att Gevalia är ett bra varumärke. 

 

FULLKORNSPASTA 

 

Figur 16 

 

Detta diagram visar att inga negativa värden förekomm då konsumenterna fick utvärdera 

Barilla som varumärke. Totalt var det 7% som menade att de inte visste eller att de inte hade 

någon åsikt samtidigt som en majoritet på 93% angav att de såg Barilla som ett antingen bra, 

eller mycket bra varumärke. 
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5.6 PRISSÄTTNING 

Nedanstående diagramm visar en sammanställning av de olika produkternas prissättning, 

både kärnproduktens prissättning och den linjeutvidgade produktens prissättning. Alla priser 

är baserade på Internetsidan www.netextra.se och är angivna i liter samt kilopris. 

 

 

Figur 17 

 

Diagrammet visar att prissättningen på standardmjölk ligger på 8,90 kr/liter och att literpriset 

på laktosfri mjölk ligger på 22,50 kr, alltså 13,6 kronor högre. Detta innebär att prissättningen 

på laktosfrimjölk är 157 % högre än på standardmjölk.  

 

Diagrammet nedan visar prissättningen på kaffe. Priset är angivet per kilo. 

 

Figur 18 

Diagrammet visar att priset på vanligt kaffe (mellanrost) ligger på 33,90 kr/kilo och att priset 

på ekologiskt kaffe ligger 5,10 kronor högre. Detta innebär att ekologiskt kaffe har en högre 

prissättning med 18 % jämfört med vanligt kaffe (mellanrost).  

http://www.netextra.se/
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Diagrammet nedan visar prissättningen på pasta. Priset är angivet per kilo. 

 

Figur 19 

I diagrammet kan ses att prissättningen på pasta ligger på 31,80 kr/kilo och att prissättningen 

på fullkornspasta är sex kronor dyrare, alltså 37,80 kronor. Detta innebär att fullkornspasta 

har 19 % högre pris än vanlig pasta.  
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5.7 LINJETUVIDNING  

Diagrammet nedan visar en sammanställning av alla konsumenternas utvärdering på 

respektive produkt. Detta är en sammanställning av produkten i helhet vilket innebär att alla 

frågor i enkäten som berör produktens helhet har tagits med i denna sammanställning. 

Därmed har frågorna 1 – 10 tagits med och sammanställts i detta diagram. (Se bilaga 1,2,3)   

 

 

Figur 20 

 

Diagrammet visar att konsumenternas totala utvärdering av respektive produkt skiljer sig åt, 

dock inte så mycket. Den produkt som fick det lägsta värdet var ekologiskt kaffe med 0,838 

poäng. Högst värde på konsumenternas utvärdering fick laktosfri mjölk med 0,95 poäng och 

mittersta värdet av alla tre produkterna är fullkornspasta med 0,9 poäng.  
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Diagrammet nedan visar hur konsumentvärdet på de linjeutvidgade produkterna står i 

relation till produkternas prisskillnad.   

 

Figur 21 

Diagrammet visar att ju högre värde de linjeutvidgade produkterna har desto högre 

prissättning har dessa i relation till kärnprodukten.   

Diagrammet nedan visar en sammanställning av den sista frågan på enkäten (se bilaga 1,2 

och 3) som behandlar konsumenternas möjlighet till flervalsalternativ i livsmedelbutikerna, 

alltså att det finns  flera valsalternativ av en produkt i livsmedelbranschen.  

 

Figur 22 

 

En majoritet på 98% av de tillfrågade respondenterna svarade med postiva värden när det 

gäller flervalslaternativ inom livsmedelbranschen. Av alla tillfrågade respondenter så svarade 

2% att de kännde förvirring eller inte hade någon speciell åsikt vad gäller möjligheten till 

flervalsalternativ. 
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6 ANALYS OCH TOLKNING 

Under detta avsnitt kommer undersökningens resultat att analyseras i förhållande till de 

teorier som valts ut för att besvara undersökningens syfte.  

 
6.1 KÄRNFÖRDELAR  
 

Denna kundundersökning har påvisat att det finns ett behov av alla de tre kärnprodukterna, 

kaffe, mjölk och pasta i konsumenternas vardag. Däremot har det visat sig att vissa produkter 

är viktigare än andra. Kaffe och mjölk är produkter som enligt en stor majoritet av 

respondenterna anses vara viktiga. Det finns ett starkt behov av dessa produkter bland 

konsumenterna då 75 % respektive 76 % angav positiva värden på frågan om hur viktiga 

produkterna är i deras vardag. Detta kan sättas i sammanhang med det som Kotler definierar 

som den mest elementära nivån i produkten, kärnfördelarna. För att produkten ska kunna 

utvecklas till ytterligare nivåer så är det viktigt att först och främst identifiera behovet hos 

konsumenterna för att på så sätt utveckla produktens kärnfördelar som ska tillgodose 

konsumenternas behov. Kundutvärderingen påvisar därmed att det kan finnas ett behov eller 

efterfråga på dessa tre kärnprodukter som vid senare tillfälle ska utvidgas till andra varianter. 

När det gäller pastan så blev de positiva värdena inte lika höga som för kaffe och mjölk då 

endast 41 % svarade att de ansåg kärnprodukten vara viktigt. Detta kan få sin förklaring i att 

pasta möjligtvis har flera substitutprodukter som konsumenterna föredrar, exempelvis ris eller 

potatis, än kaffe och mjölk har.  

6.2 FAKTISKA PRODUKTEN 

De tre produkter som valdes till denna undersökning är utökade produkter med speciella 

egenskaper utöver kärnfördelarna. Det är på denna nivå som företagen differentierar 

produkten från andra substitut på marknaden. Då en stor majoritet av de tillfrågade 

respondenterna svarade att de konsumerar de linjeutvidgade produkterna tyder detta på att det 

kan finnas en hög acceptans på de utökade produkternas funktioner som i undersökningens 

fall är laktosfritt, ekologiskt samt fullkornsattribut. När det gäller konsumenternas preferenser 

på ekologiskt kaffe så har dessa inte avvikit i stort grad från vad de har angivit att de 

konsumerar. Dock förekom en liten procentandel av konsumenterna som svarat att de inte 

konsumerar dock föredrar denna produkt. Gällande laktosfri mjölk så föredrog endast 51 % av 
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konsumenterna denna produkt jämfört med 71 % som konsumerar denna produkt. Detta kan 

bero på att laktosfri mjölk är en produkt som fyller upp speciella funktioner för personer som 

är laktosintoleranta och som inte kan konsumera standardmjölk även om de föredrar detta före 

laktosfri mjölk . Fullkornspasta, precis som laktosfrimjölk, föredras av en mindre andel än de 

som konsumerar. Detta kan tyda på att en del konsumenter konsumerar fullkornspasta 

pågrund av liknande faktorer som laktosfrimjölk, alltså av exempelvis hälsofaktorer. Enligt 

den teoretiska referensramen på arbetet så är det viktigt att den utökade nivån blir relevant för 

konsumenterna för att de ska vara villiga att betala ett pris som täcker produktens kostnader.  I 

helhet så visar empirin på en hög konsumtion av alla tre linjeutvidgade produkten samt en 

preferens bland vissa konsumenter, vilket tyder på att den faktiska produktens egenskaper, 

utöver kärnfördelarna, levererar ett positiv värde och därmed är relevanta för konsumenterna. 

Det är viktigt att denna nivå värderas positiv bland konsumenterna eftersom det är i denna 

nivå som linjeutvidgningen utvecklas vidare och differentierar sig från kärnproduktens 

fördelar. Utöver produktens funktion så träder det även in andra egenskaper i denna nivå, som 

skapar värde för konsumenterna, exempelvis förpackning, design och varumärke. 

Konsumenterna har blivit tillfrågade med frågor som skiljer de yttre attributen som 

förpackning och varumärke från de inre attributen som exempelvis produkten funktion.  

Datainsamling gällande de inre och yttre attributen analyseras under den kommande rubriken.  

6.2.1 YTTRE OCH INRE ATTRIBUT  

Alla frågorna som ställdes till konsumenterna gällande de inre attributen berörde produkternas 

prestation av de inre egenskaperna. Fullkornspastan och laktosfria mjölkens funktioner fick 

ett högre konsumentvärde än ekologiskt kaffe, dock fick alla produkterna en positiv 

utvärdering av funktionerna, vilket enligt Valeria A. Zeithamls argumentation kan tolkas som 

att konsumenterna är tillfredställda när det gäller produkternas funktioner. Enligt teorin om 

produkternas funktioner så ska enbart de funktioner som värderas högt av konsumenterna 

adderas i produkten, detta stämmer överens med empirin då den visar positiva värden av de 

utvalda linjeutvidgade produkternas funktioner.  Vid konsumenternas utvärdering av de inre 

attributen på respektive linjeutvidgade produkt kan de möjligtvis ha jämfört produkternas inre 

attribut med liknande produkter från andra tillverkare. Med hänsyn till detta är produkternas 

inre attribut, en del i produkten som företagen försöker utöka för att leverera en högvärderad 

produkt på marknaden och därmed konkurrera med andra tillverkare. Hade det exempelvis 

förekommit en negativ utvärdering på någon av de utvalda produkternas funktioner skulle 
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detta sättas i sammanhang med att företagen inte får feedback av det som konsumenterna 

efterfrågar eller att de inte levererar det som konsumenterna efterfrågar i produkten.                    

Empirin som samlades in gällande de yttre attributen utvärderades högt och likartat mellan de 

tre linjeutvidgade produkterna. Frågorna som ställdes till respondenterna behandlade bland 

annat varumärke, förpackning och design. De yttre attributen spelar en stor roll vid köptillfälle 

då konsumenterna föredrar en viss produkt före en annan.  Alla tre produkternas yttre 

utvärdering värderades högre än produkterna i helhet (se fig. 13 och 20). Detta kan bero på att 

i undersökningen förekom en del respondenter som inte själva konsumerar produkten, trots 

detta kunde de utvärdera produkternas förpackningar, innehåll och varumärke. Yttre attributen 

ska fungera som en sort ”surrogat” för produktens inre egenskaper, och en hög utvärdering av 

det yttre kan i vissa fall innebär flera nya konsumenter för en produkt. Den positiva 

utvärderingen av det yttre i undersökningen kan ses som en stor potential bland de tre 

produkterna för att attrahera flera konsumenter eller ta en högre prissättning, eftersom det 

enligt teorin i dagsläget är de yttre attributen ett viktigt marknadsföringsredskap för att 

exempelvis locka konsumenternas uppmärksamhet och öka försäljning.  

6.3 VARUMÄRKET 

Alla tre produkternas varumärke fick en bra utvärdering från en större procentsatts av 

respondenterna (se fig.14,15,16) vilket enlig teorierna spelar en stor roll vid acceptans och 

framgång av de linjeutvidgade produkterna. Detta tyder på att alla tre har ett 

”varumärkestkapital” som ger positiva, starka och unika varumärkesassociationer i 

konsumenternas medvetande som i sin tur leder till en högre acceptans av den linjeutvidgade 

produkten.  Resultaten från undersökningarna visar på att majoriteten av konsumenterna har 

en hög acceptans på varumärken och linjeutvidgade produkterna. Detta stämmer väl överens 

med tidigare undersökningar som har visat på att en bra varumärkesanpassning medför en 

positiv effekt hos konsumenternas utvärdering av en linjeutvidgning. Däremot så har en 

djupare analys av undersökningens empiri påvisat att utvärderingen av Gevalia som 

varumärke, har det förekommit flera negativa värden jämfört med Arla och Barilla. Dessa 

negativa värden som förekommit gällande Gevalia som varumärke har påverkat det totala 

värdet på ekologiskt kaffe. Detta kan kopplas till Kotler och Amstrong, som utgår ifrån att 

konsumenterna ser varumärket som en viktig del som adderar värde till produkten. 
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6.4 KVALITÉ  

Eftersom en välskapad produkts yttre attribut inte innebär en bättre prestation av produktens 

funktion så är det viktigt att det finns en balans mellan de inre och yttre attributen. Enligt 

Valeria A Zeithaml definieras kvalitet i relation till produktens prestation av både de inre och 

yttre attributen i helhet. Undersökningens empiri visar på att konsumenternas utvärdering av 

de yttre och inre attributen på varje linjeutvidgad produkt är hög och någorlunda likartad 

vilket kan vara en förutsättning för att konsumenterna som köper produkterna kommer att 

göra ett återköp. Detta eftersom de positiva utvärderingarna på både de yttre och inre 

attributen tyder på en någorlunda bra kvalitet på de linjeutvidgade produkterna.  En hög 

utvärdering av kvalitet utifrån konsumenterna kan också innebära att företagen tar nytta av det 

genom att exempelvis ta ett högre pris än på kärnprodukten (se fig. 17, 18, 19). 

6.5 PRISSÄTTNING  

Empirin gällande prissättning visar att alla tre linjeutvidgade produkter prisätts högre än deras 

kärnprodukt. En förklaring till denna prisskillnad kan vara att linjeutvidgade produkter utökar 

sig till en annan nivå vilket skapar ett högre värde bland konsumenterna, samt så kan detta 

också innebära en högre kostnad för företagen vilket i sådana fall skulle stämma överrens med 

Kotler och Amstrongs förklaring på prissättning gällande linjeutvidgade produkter. En annan 

viktigt fråga är om dessa värden som de linjeutvidgade produkter presterar är tillräkligt 

relevanta för att konsumenterna ska betala en högre pris. Enkätundersökningen visar främst på 

att det finns ett behov av dessa egenskaper, i undersöknings fall ekologiskt kaffe, laktosfri 

mjölk samt fullkornspasta bland konsumenterna. Eftersom en majoritet av respondenterna 

svarade med positiva värden gällande de linjeutvidgade produkternas egenskaper kan detta 

vara en tillräklig stimulerande faktor för företag att prissätta de linjeutvidgade produkter 

högre än kärnprodukten.   
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6.6 KONSUMENTERNA 

Eftersom konsumenternas utvärdering av alla tre linjeutvidgade produkter påvisar värden som 

överstiger noll kan detta tolkas som att konsumenterna har en positiv attityd gällande de 

linjeutvidgade produkterna samt att dessa egenskaper anses vara tillräkligt relevanta för dem. 

Konsumenternas attityd är enligt Leon G. Schiffman relativt konsekventa med 

konsumenternas beteende och med hänsyn till detta kan konsumenternas utvärdering av de 

linjeutvidgade produkterna vara en faktor för hur deras konsument- och köpebeteende 

kommer att kunna se ut. Modellen ”the attitude-toward-object model” utgår ifrån att 

konsumenternas negativa och positiva inställningar är i förhållande till en adekvat eller icke 

adekvat nivå på de önskade produkternas attribut. Detta ger belägg för hur empirin, gällande 

attributens utvärdering, tolkas i förhållande till det som författarna Lee. M och Lee. J anser 

vara en framgångsrik linjeutvidgning. En framgångsrik linjeutvidgning kan enligt dessa 

författare, bero på i vilken utsträckning de utvidgade funktionerna är relevanta och lockande 

för konsumenterna. Eftersom konsumenternas utvärdering av de inre attributen på de tre olika 

linjeutvidgade produkterna visar positiva värden kan dessa anses vara framgångsrika 

linjeutvidgningar på marknaden.  

 

6.7 LINJEUTVIDGNING   
 

Alla tre linjeutvidgade produkternas konsumentutvärdering hamnade strax under värdet ett, 

vilket i denna undersökning tyder på en positiv attityd av linjeutvidgningen som helhet. Den 

totala utvärderingen inkluderar produkternas varumärken, inre och yttre egenskaper samt 

existensen av dessa produkter. Den totala utvärderingen har visat sig vara lägre än 

utvärderingen av enbart de yttre och inre attributen. Ett stort antal konsumenter har ändå visat 

att de föredrar och konsumerar kärnprodukterna vilket kan vara en orsak till att de 

linjeutvidgade produkterna inte fick samma höga utvärdering i helhet. Detta kan kopplas till 

Kotler och Amstrong då de menar att de attribut som utvecklas i en produkt inte alltid är 

optimala för konsumenterna. I de situationer där de utvecklade attributen inte anses vara 

optimala för konsumenterna kan det i vissa fall innebära att kärprodukten blir en konkurrent 

till de linjeutvidgade produkterna. Av denna anledning arbetar företagen successivt med att 
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utveckla attribut på de linjeutvidgade produkterna som är relevanta och på så sätt höja 

produkternas värde för konsumenterna.  

 

En majoritet på 98 % av respondenterna har en positiv attityd gentemot flersvalsalternativ 

inom livsmedelbranschen där 66 % av dessa respondenter har angett värde två, vilket i 

undersökningens fall är det högsta värdet (Se figur 22). Detta resultat bekräftar den teoretiska 

referensrammen som utgår ifrån att ju större produktvariation företagen erbjuder, desto bättre 

för konsumenterna. Samtidigt kan detta vara en förklaring till varför 89 % av alla nya 

produktlanseringar i dagsläget hamnar under linjeutvidgningar. Under hela empirin har ett 

fåtal respondenter angivit ”vet ej” som svarsalternativ vilket kan tolkas som att 

konsumenterna inte känner någon slags förvirring när det gäller dessa tre linjeutvidgade 

produkter. Detta kan vara en faktor för att minska risken för skador på varumärkets image 

eller utebliven försäljning av de linjeutvidgade produkterna. Resultatet gällande fråga 1 och 

10 (se bilaga 1,2 och 3) visar på att konsumenternas preferenser och köpvanor är heterogena. 

Det finns en del konsumenter som föredrar och konsumerar kärnprodukterna samtidigt som en 

del av konsumenterna föredrar och konsumerar de linjeutvidgade produkterna. Detta stämmer 

väl överens med den nya ”marknadsföringskonceptet” som finns bland företagen om att 

konsumenternas behov, beteende, smak och preferenser skiljer sig åt och därför är det för 

företagen viktigt att skapa produktlösningar till konsumenternas heterogena efterfrågan. Detta 

kan vara en förklaring till varför det finns alternativa produkter på marknaden. Eftersom 

empirin visar att konsumenternas smak och preferenser varierar samt att de linjeutvidgade 

produkternas egenskaper och kärnprodukterna är relevanta för dem kan detta ses som en 

förutsättning och möjlighet för företagen att undvika kanibalisering av produkterna då det 

finns olika produkter till olika människor. En annan faktor som företagen kan använda sig av 

för att motverka kanibalisering är att prissätta de linjeutvidgade produkterna annorlunda än 

kärnprodukten, detta eftersom det kan finnas en risk att kärnprodukten och den linjeutvidgade 

produkten blir substitut för till varandra. 
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7 SLUTSATSER 

I detta avsnitt kommer slutsatser att dras gällande underökningens syfte i förhållande till den 

analyserade datan.  

 

Resultatet har påvisat ett samband mellan kundutvärdering och prissättningen av de 

linjeutvidgade produkterna. Figur 22 under resultatavsnittet visar att ju högre 

konsumentutvärdering på linjeutvidgade produkter desto högre är prissättningen på dessa 

produkter i jämförelse med kärnprodukterna. Dock är inte detta samband lika starkt som från 

början troddes skulle vara. Eftersom alla tre linjeutvidgade produkterna utvärderades relativt 

lika så är det svårt att uttala sig om ett möjligt orsakssamband. Prisökningen på ekologiskt 

kaffe och fullkornspasta, i relation till dess respektive kärnprodukt, var relativt samma, och så 

blev även kundutvärderingen av dessa produkter (Se figur 21). Laktosfri mjölk skiljde sig inte 

så mycket från de andra produkterna gällande kundutvärdering, däremot var dess prisökning 

på 157 % mycket högre än de andra linjeutvidgade produkternas prisökning då ekologiskt 

kaffe hade en prisökning på 18 % och fullkornspasta 19 % i jämförelse med respektive 

produkts kärnprodukt. En förklaring till denna stora skillnad i prisökning kan vara att 

företagen prissätter produkter med speciella attribut, som exempelvis laktosfritt, på ett 

annorlunda sätt än andra linjeutvidgade produkter, oavsett konsumenternas utvärdering.  

Därmed kan dettas kopplas till Draganska M och Jain Dipaks artikel om prisstrategier 

gällande linjeutvidgning. I denna artikel påstås att företag inte enbart tar hänsyn till 

konsumenternas attityd och utvärdering av produkterna vid prissättning utan att det finns 

andra faktorer som påverkar sättet en produkt prissätts. Empiri gällande laktosfri mjölk kan 

ses som ett exempel på detta. Laktosfritt kan vara en linjeutvidgning som en del konsumenter 

tvingas ta del av på grund av hälsofaktorer som allergi och liknande. Detta blir inte längre ett 

valfritt val för konsumenterna och av denna anledning kan företagen prissätta en sådan 

linjeutvidgad produkt mycket högre än dess kärnprodukt.  

 

En annan anledning till den höga prissättningen på laktosfri mjölk kan bero på att det inte 

finns andra produkter som kan ersätta den laktosfria attributen. Däremot finns det idag fler 

linjeutvidgade produkter på marknaden som är laktosfria än tidigare. Med hänsyn till 

Draganska M och Jain Dipaks artikel om prisstrategier på linjeutvidgningar så är det inte 
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förvånande att alla tre linjeutvidgade produkterna prisätts högre än deras kärnprodukter då 

produkternas egenskaper utökas till andra nivåer.  

 

De inre samt de yttre attributen är det som i denna undersökning betraktas som kvalitet. Det 

lägsta värde på kvalitet fick ekologiskt kaffe, som i sin tur har en lägre prisökning än 

fullkorspasta och laktosfri mjölk jämfört med deras kärnprodukter. Här påvisas, som i 

utvärdering av linjeutvidgade produkterna i helhet, att det finns ett positivt samband mellan 

prissättning och kundutvärdering av linjeutvidgade produkter. Detta då en lägre 

kundutvärdering av attributen visar också en lägre prisökning av de linjeutvidgade 

produkterna. Dock kan inte slutsatser med enbart resultatet från denna studie dras om att 

konsumenternas utvärdering är den enda faktorn som påverkar linjeutvidgade produkternas 

prissättning.  

 

Resultaten påvisar att det finns ett samband mellan konsumenternas utvärdering av 

linjeutvidgade produkter och företagens prissättning av dessa. Denna undersökning kan bidra 

till att flera företag blir mer fokuserad och intresserad av konsumenternas attityd och tycke 

vid skapandet av nya varierande produkter. Företagen kan förbättra och sträva efter att 

utveckla de attribut i linjeutvidgade produkter som konsumenterna anser vara relevanta, och 

på så sätt även skapa ett mervärde på produkten. Detta kan i sin tur leda till att konsumenterna 

är beredda att betala det pris som företaget sätter för de nya alternativa produkterna som 

tillkommer på marknaden.  
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8 KRITIK 
 

Under detta avsnitt kommer självkritik att tas upp som berör studiens källor samt 

tillvägagångssättet som används I denna undersökning. 

 

8.1 KÄLLKRITIK 

Flera vetenskapliga artiklar har använts för att förklara fenomenets bakgrund och syfte. De 

utvalda artiklarna har varit relevanta för att förklara fenomenet i helhet. Problematiken med 

en av artiklarna, som är skriven av Jackson Peter och som behandlar konsumtionskultur i en 

globaliserad värld, kan anses vara för gammal då den är skriven 1965. Eftersom denna källa 

bara har använts en enda gång under inledningsavsnittet anses den då inte ha en allt för stor 

negativ påverkan på undersökningens helhet.  

 

De utvalda teorierna anses vara relevanta då empirin i undersökningen visade sig 

överrensstämma mycket väl med dessa. Detta eftersom frågorna som har ställts i 

enkätundersökningen har formulerats med hänsyn till teorierna för att fånga upp så relevant 

data som möjligt till att besvara undersökningens syfte. När det gäller prissättning av 

linjeutvidgade produkter skulle möjligtvis en intervju med en eller två företag kunnat ge en 

större tillförlitlighet till arbetet än bara enbart observera de olika produkternas prissättningar. 

Dock anses att den insamlade datan varit tillräkligt relevant för att kunna besvara 

undersökningens syfte och den överrensstämmer väl med teorierna gällande linjeutvidgade 

produkters prissättning.  

8.2 METODKRITIK  

Efter att enkäterna färdigställts och delats ut så upptäcktes att en fråga på respektive enkät 

saknade ett relevant svarsalternativ. Detta har varit en bidragande orsak till de bortfall som 

förekommit i denna undersökning. På fråga 10 (Se bilaga 1,2,3), om respondenterna föredrog 

standardprodukten eller den linjeutvidgade produkten (exempel: Standardmjölk eller 

laktosfrimjölk) så kunde de antingen svara att de föredrar den ena produkten eller att de 

föredrar den andra produkten. Då flera påpekanden från respondenterna uppkommit att de inte 

föredrar någon av produkterna före den andra så upptäcktes att där saknades ett svarsalternativ 

som exempelvis ”vet ej” eller ”varken eller”.  
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Ytterligare kritik till denna undersökning är att från början gjordes en enkätundersökning med 

för få antal respondenter. Detta bidrog till att diskussionen kring validitet och reliabilitet 

gällande denna undersökning inte kunde styrkas på ett bra sätt och försvagade arbetet. För att 

stärka arbetets trovärdighet samt ha starkare belägg på arbetets slutsatser så gjordes ytterligare 

två undersökningar i två andra livsmedelsbutiker och på så sätt även öka studiens validitet och 

reliabilitet.  

Tre vardagar valdes ut för utdelning av enkäterna i olika livsmedelbutiker. För att ha tillgång 

till största möjliga kundflöde valdes eftermiddagarna ut. Dock kan detta val ha varit till 

nackdel för undersökningen då en del konsumenter möjligtvis kan ha upplevt stress och hade 

bråttom hem efter sina arbeten under tiden de svarade på enkäten. Detta kan ha resulterat i att 

de kan ha svarat snabbt och inte så noga. 

8.3 SKALNIVÅ OCH STATISTISKA MÅTT 

Efter ett avslutat resultat och sammanställning av analysen på arbetet så upptäcktes att 

beräkningen alla värden hade kunnat utföras på ett annat sätt som möjligtvis hade kunnat ge 

arbetet en mer rättvisande bild av konsumenternas utvärdering. Från början beräknades 

medelvärdet för varje enskild respondent för att sedan ta fram medianen på samtliga 

medelvärden. Att använda medelvärde som mått och inte medianen var då svarsalternativen 

på enkätundersökning var få samt att de kodats på de sätt som de gjort (Se resultat). Med 

hänsyn till ovanstående beskrivning så har två specifika problem dykt upp som möjligtvis kan 

ge arbetet en missvisande bild av resultatet på konsumenternas utvärdering. Det första 

problemet som dök upp var att svarsalternativen befinner sig på en ordinalskala och då finns 

det ingen möjlighet att koda dessa med negativa värden eller med värden som noll.
78

 Det 

andra problemet blir att då skalan fortfarande är ordinal så kan inte medelvärden användas 

utan då blir det mer praktiskt att använda sig av medianvärden, vilket det i detta arbete inte 

gjorts.
79

 

På grund av dessa misstag så har det resulterat i att nya beräkningar gjorts med 

konsumenternas utvärdering där medianerna tagits fram. De nya beräkningarnas utfördes för 

att jämföra de nya resultaten av konsumenternas utvärdering med de resultat som tidigare 

fanns för att jämföra om det fortfarande fanns ett samband mellan konsumenternas 

                                                             
78 Djurfeldt G et al. Statistisk verktygslåda (Lund: Studentlitteratur)  sid 40   
79 ibid. sid 48 
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utvärdering av linjeutvidgade produkter och dess prissättning. Resultaten av de nya 

beräkningarna med medianen som mått (se bilaga 4), har visat att det fortfarande finns ett 

samband mellan konsumenternas utvärdering och prissättning som dessutom stärker arbetets 

slutsatser. Skillnaden i det nya resultatet var att laktosfri mjölk inte hade lika hög utvärdering 

som resterande produkter, trotts detta har laktosfri mjölk en högre procentuell prisökning och 

de andra produkterna. Dessutom har de senare beräkningarna av konsumenternas utvärdering 

varit högre än de värden som tidigare fanns. Orsaken till detta kan bero på att 

svarsalternativen kodades med heltal, vilket i detta fall innebär att beräkningar av medianen i 

de flesta fall medför heltal. Vid en eventuell ny undersökning av en liknande studie så bör all 

data kodas mer konsekvent med den typ av skala som finns, samt använda sig av rätt 

statistiska mått som är konsekventa med den typ av skala som används. På så sätt skulle 

arbetet spegla en mer verklig bild av verkligheten och resultatet skulle inte bli missvisande. 

Eftersom det nya resultatet pekar mot samma håll som tidigare resultat och även stärkt vår 

slutsats så, har i detta fall den felaktiga beräkningen inte påverkat arbetet allt för negativt och 

kan fortfarande anses ha relativt hög validitet.  
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Under detta avsnitt framförs en diskussion som berör de viktigaste dragen av arbetets 

genomgång. 

 

Då det allmänt inte förekom några negativa attityder i helhet av de utvalda linjeutvidgade 

produkterna, kan det heller inte säkert fastställas om vilka faktorer som kan påverka till att en 

linjeutvidgad produkt inte blir framgångsrik på marknaden. Det finna en stark acceptans bland 

konsumenterna för alternativa produkter och variation. Detta kan ge en förklaring till varför 

det på senare tid har tillkommit fler linjeutvidgade produkter på marknaden, samt att 

företagen tar väl hänsyn till konsumenternas smak och preferenser. Det gamla synsättet inom 

marknadsföring, att massproducera och hitta passande konsumenterna är inte lika starkt idag 

längre, medan det nya synsättet där konsumenterna heterogena behov och efterfrågan står i 

fokus blir mer och mer det som företagen tar hänsyn till för att utveckla olika varierande 

produkter som är relevanta till konsumententerna. Som tidigare nämnts så är människor olika 

och har olika preferenser vilket innebär att en enda produkt inte kan tillfredställa alla 

konsumenter på samma sätt, och därmed har marknadsföringen som en vetenskap utvecklat 

fram teorier som segmentering, produktveckling, 4p:n som ett redskap för att framföra en 

framgångsrik produkt på marknaden och även nå rätt målgrupp.  

 

Undersökningen har också påvisat att enbart de inre attributen i produkten inte är tillräkliga 

när produkten erbjuds på marknaden utan de yttre attributen, såsom förpackning och 

varumärke är också viktiga redskap för företagen för att nå rätt kunder. De yttre attributen är 

viktiga då dem oftast är uppskattade bland konsumenterna vid köpbeslut när det finns flera 

valsalternativ i butikerna. Linjeutvidgning är det alternativ som är vanligast förekommande 

bland företagen då det har visat sig vara det mest effektiva sättet att använda sig av vid en 

heterogen efterfrågan. Med hänsyn till detta ansågs det vara intressant och inte minst relevant, 

att utföra en undersökning inom detta fenomen och se om det fanns en koppling mellan 

konsumenternas utvärdering av linjeutvidgade produkter och relationen till dess prissättning.  
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10 VIDARE FORSKNING 
 

Under detta avsnitt kommer en diskussion att framföras som berör möjlig vidareforskning 

inom området linjeutvidgning.  

 

Enligt den sökning som har gjort på vetenskapliga artiklar inom marknadsföring så har de 

flesta forskningarna som uppkommit varit centrerade på linjeutvidgning och dess relation med 

varumärket. Kanibalisering har också varit ett vanligt förekommande forskningsområde då 

den är högt kopplad med linjeutvidgning och produktlanseringar. 

Till detta arbete har speciella produkter som laktosfrimjölk valts ut för att besvara 

undersökningen syfte, och denna produkts prissättning har avvikit, i relation till 

konsumenternas utvärdering, från de andra två linjetutvidgade produkterna i undersökning. 

Vad detta kan beror på kan vara en fråga för vidare forskning då det i nuläget finns flera 

linjeutvidgade produkter på marknaden som har speciella funktioner för konsumenter med 

olika hälsobesvär vilket kräver produkter som tillfredställer särskilda behov. 
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