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Förord  

 
Efter tre år på Ekonomi, Teknik och Design programmet på Södertörns Högskola 

avslutar vi nu studierna med denna kandidatuppsats om varumärkesstrategier.  

 

Valet av ämne baseras på vårt stora intresse för marknadsföring där varumärkesstrategier är 

ett fenomenalt sätt att kommunicera med kunder. Att vi valde dagligvaruhandeln som 

undersökningsobjekt berodde på att vi såg utmaningen i att skapa kundlojalitet genom varor 

som dagligen konsumeras. 
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Abstract 

The Swedish retail business has been characterized by a small number of ruling distributors. 

These distributors have been affected negatively by the internationalization which has made it 

possible for international distributors to establish their stores in the Swedish market. These 

international distributors are focused on low price stores. Their establishment on the Swedish 

market has led to a decrease in market shares for the Swedish distributors, which has damaged 

their profitability. Another change that has affected the Swedish distributors is that the 

behavior and needs of the customers has changed.  To defend themselves against the new 

competition and  the new customer behavior they introduced their own brands in their stores 

to create customer loyalty and increase their profitability. 

 

The purpose of this essay is to analyze and evaluate the requirements to create customer 

loyalty with branding strategies by introducing their own brands in the Swedish retail 

business. It was examined through a quantitative customer survey which was made on the 

customer of Coop Forum and Ica Maxi. The result along with the theories and their variables 

could then give the answer  to if the Swedish distributors own brands had managed to create a 

long term exchange where the customer is involved in the purchase of the commodities and if 

the customers have experienced any added values along with the purchase. These factors are 

the foundation of whether the distributors own brands will manage to create customer loyalty 

or not.  

  

From a perspective of relationship marketing the Swedish retail distributors are lacking in 

their ability of building relationships which means that they have not succeeded in creating 

customer loyalty. Which also means that it is not possible to answer the question at issue, 

which factors is important to create customer loyalty in the Swedish retail business through 

their own brands.   
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Sammanfattning 

Den svenska dagligvaruhandeln har i många år karaktäriserats av att ett fåtal stora 

livsmedelsdistributörer har regerat på marknaden. Livsmedelsdistributörer har påverkats 

negativt av internationaliseringen då denna har möjliggjort internationella distributörers 

etablering på marknaden. Lågprisbutikernas inträde har medfört att de svenska 

livsmedelsdistributörerna tappat marknadsandelar vilket har påverkat deras lönsamhet. Även 

kundernas förändrade köpbeteende har påverkat livsmedelsdistributörerna på så vis att nya 

krav har börjat ställas på livsmedelsvaror. För att försvara sig gentemot den hårda 

konkurrensen och det nya kundbeteendet introducerade livsmedelsdistributörerna egna 

märkesvaror, EMV, för att skapa kundlojalitet och öka deras lönsamhet.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa 

kundlojalitet med varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska 

dagligvaruhandeln. Detta undersöktes genom en kvantitativ kundundersökning som utfördes 

på kunder till Coop Forum och Ica Maxi. Utifrån de utvalda teorierna och variablerna kunde 

sedan resultatet från undersökningen mätas och svara på om EMV lyckats skapa ett 

långsiktigt utbyte där kunden är involverad i köpet av varorna samt om de har upplevt 

mervärde. Dessa faktorer ligger till grund för huruvida EMV kan skapa kundlojalitet eller 

inte. 

 

Slutsatsen utifrån undersökningens relationsmarknadsföringsperspektiv är att de svenska 

livsmedelsdistributörernas EMV brister i sitt relationsskapande vilket innebär att de inte har 

lyckats skapa kundlojalitet. Detta innebär i sin tur att det heller inte är möjligt att svara på 

problemformuleringen, vilka faktorer är viktiga för att skapa kundlojalitet inom den svenska 

dagligvaruhandeln genom användningen av EMV.   
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1. 0 Inledning 

 

Det inledande kapitlet ämnar till att ge läsaren förståelse för vad uppsatsen behandlar. Detta 

uppnås genom en beskrivning av branschen samt en diskussion av de problem som återfinns 

inom den. Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen formuleras sedan uppsatsens 

problemformulering och syfte.  

 

Följande uppsats handlar om användningen av EMV för att skapa kundlojalitet. Analysen 

koncentreras på de svenska livsmedelskoncernerna och deras återförsäljare, i denna uppsats 

benämnda som livsmedelsdistributörer samt livsmedelskedjor.    

 

1.1 Problembakgrund 

Dagligvaruhandeln under 1900 talet kännetecknades av att ett fåtal stora aktörer dominerade 

den svenska marknaden.1  Vid sekelskiftet mellan 1800 och 1900 talet präglades det svenska 

samhället av stora omvälvningar inom ekonomi, näringsliv och varuhandeln och både utbudet 

av varor samt exporten till utlandet ökade.2 Marknaden förändrades genom att 

livsmedelsorganisationer började organisera sig och först ut var Kooperationen som formade 

sig till ett block med gemensamma intressen. Detta satte press på andra aktörer att vidta 

motåtgärder vilket resulterade i att det under de första årtiondena på 1900 talet uppkom 

ytterligare olika organisationer. De största hoten till kooperationen var Hakonbolaget samt 

Specieristernas Varuinköp (tillsammans ligger de till grund för vad som idag är Ica AB3).4 

Vidare förändringar skedde inom den politiska synen på konkurrens. Ända till efter andra 

världskriget hade politikerna både accepterat och uppmuntrat samarbeten inom handeln vilket 

hindrade den fria konkurrensen.5 1953 fick Sverige den första konkurrenslagstiftningen vilken 

förbjöd så kallade bruttopriser (vilket innebar att producenterna bestämde det lägsta priset 

som handeln kunde ta ut för varorna). Samverkan var dock fortfarande laglig så länge den inte 

var skadlig. Det är inte förrän på 1990 talet som det har funnits en riktig fri konkurrens på den 

svenska handelsmarknaden. Detta har möjliggjorts av lagstiftningar där bland annat lagen om 

kartellförbud i Sverige kom 1993. Även idag utmärks den svenska livsmedelsbranschen av en 

                                                 
1 www.naringslivshistoria.se Daglivaruhandeln under 1900 talet, del 1-3 
2 www.naringslivshistoria.se Dagligvaruhandeln under 1900 talet, del 1  
3 www.naringslivshistoria.se Den knepiga konkurrensen 
4 www.naringslivshistoria.se Dagligvaruhandeln under 1900 talet, del 1 
5 www.naringslivshistoria.se Den knepiga konkurrensen 
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oligopolstruktur där prispressen är oerhört hård.6 De tre stora livsmedelsdistributörerna på den 

svenska marknaden utgör tillsammans cirka 90 % av marknaden. Livsmedelsmarknaden har 

med det låga antalet av stora livsmedelsdistributörer karaktäriserats av ett oligopol.  

 

Ländernas gränser har alltmer suddats ut vilket har påverkat utseendet av 

livsmedelsmarknaden. Livsmedelsindustrin är den fjärde största industrin i Sverige och var 

fram till medlemskapet i EU 1995, en industri som till övervägande del var skyddad från 

internationella aktörer.7 Den svenska livsmedelsmarknaden skyddades genom införselavgifter 

och tullar som gjorde det svårt för internationella aktörer att bedriva handel på den svenska 

livsmedelsmarknaden.8 Idag ser den svenska marknaden annorlunda ut. Internationella 

intressenter såg en potential i den svenska livsmedelsmarknaden då den lukrativa marknaden 

dominerades av ett fåtal stora distributörer. Detta intresse tillsammans med att 

etableringshindrena för utländska livsmedeldistributörer minskat möjliggjorde lågprisbutikers 

intåg på den svenska marknaden. Exempel på lågpriskedjor är det danska Netto som 

etablerade sig 2002 och den tyska kedjan Lidl som etablerades året efter.9 Lågprisbutikerna 

kunde erbjuda de svenska kunderna något som inte fanns här i samma utsträckning nämligen 

varor till lägre priser. Livsmedelsbranschen har under flera år kännetecknats av hårda priskrig 

mellan de olika kedjorna på marknaden.10 Idag ses tendenser att fler multinationella företag 

kommer att ta mer plats på den svenska marknaden vilket leder till att fler nya och okända 

varumärken kommer att introduceras inom den svenska dagligvaruhandeln.11 Detta kommer 

att resultera i att konkurrensen om kunderna kommer att bli alltmer tuff. 

Internationaliseringen har gjort det lättare för internationella lågprisbutikerna att 

etablera sig på den svenska marknaden. Detta har medfört att konkurrensen om 

kunderna med pris som konkurrensfaktor hårdnat ytterligare.12   

 

Lågprisbutikernas låga priser lockade kunder från de svenska livsmedelskedjorna. Detta var 

en tydlig företeelse under de år då lågpriskedjorna etablerade sig på den svenska marknaden. 

Enligt konkurrensverkets rapport över konkurrensen i Sverige 2006 tappade de tre största 

aktörerna på den svenska dagligvarumarknaden marknadsandelar fram till 2005. 
                                                 
6 www.svd.se Livsmedelsbranschen – Mathandel på nya  villkor,  2007-03-26   
7 www.affärsdata.se 2007-04-03 Livsmedelsindustrin faller utlänningar i smaken (SVD, 07-02-20) 
8 www.livsmedelssverige.org  
9 www.konkurrensverket.se Konkurrensen i Sverige 2006 
10 www.dn.se 2007-04-02 Axfood i brödstrid med Polfärskt  
11 www.svenskdaglivaruhandel.se Den svenska dagligvarumarknaden kan stå inför en gigantisk 
omstrukturering, Thomas Svaton 
12 www.dn.se 2007-04-02 smink kräver mest reklam 
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Lågpriskedjorna som Lidl och Netto ökade däremot sina.13 Antalet butiker bland 

lågpriskedjorna har ökat de senaste åren och har för avsikt att göra ytterligare expandering.14  

Med följd av lågprisbutikerna intåg på den svenska marknaden tappade de största 

svenska livsmedelsdistributörerna marknadsandelar vilket hotade deras lönsamhet.  

 

Enligt Thomas Svaton, vd för svensk dagligvaruhandel, har Sverige haft fokus på 

leverantörernas utbud av varumärken.15 Kundernas lojalitet och intresse för leverantörernas 

märkesvaror i livsmedelsbutikerna, så kallade LMV, var stort under 1960- och 70 talen. 

Tydliga mönster tydde på att livsmedelsinköpen baserades på den sociala klasstillhörigheten 

och visades genom vilka varumärken som inhandlades16. Detta bidrog till att varuinköpen ofta 

baserades på en hög varumärkeslojaliteten till LMV. Leverantörerna var under lång tid relativt 

ohotade från lågprisalternativ (butiker och produkter) och internationella aktörer. Varuutbudet 

utgörs idag till största del av LMV men produkterna har fått konkurrens från andra 

varumärken.17 Den svenska marknaden har varit fokuserad på LVM, samt av 

kundlojalitet kring dessa.  

 
Enligt en rapport utförd av Movement Research and Consulting har kundens makt inom 

dagligvaruhandeln under tidens gång blivit allt större vilket har påverkat kundens 

köpbeteende.18 Tidigare var pris, kvalitet och tillgänglighet de faktorer som vägde tyngst i 

valet av varor. Idag sker dessa val i en miljö som är mycket mer informationsrik och 

dynamisk än tidigare vilket har lett till att kriterierna för val av varor har blivit fler. 

Underliggande drivkrafter förutom de tidigare nämnda är välbefinnande, tidssparande samt 

det växande intresset för mat. Kunden ägnar mer tid åt att köpa, laga och konsumera mat, det 

har med andra ord blivit en fritidssysselsättning för många. Rapporten visar vidare att kunden 

har blivit mer medveten och börjat ställa krav på livsmedelsdistributörerna och kan välja att 

svika dem om de inte lever upp till dessa krav.19 För att möta dessa svarar 

livsmedelsdistributörerna med att försöka erbjuda varor som på bästa sätt uppfyller kraven. 

Livsmedelsdistributörerna satsar på att utveckla nya varor som exempelvis är hälsosamma, 

                                                 
13 www.konkurrensverket.se, rapport: konkurrensen i Sverige 2006 
14 www.sbab.se  
15 www.svenskdagligvaruhandel.se Den svenska dagligvarumarknaden kan stå inför en gigantisk 
omstrukturering, Thomas Svaton 
16 www.svenskdagligvaruhandel.se 2003-10-23 Tal Dagmar Forne 
17 www.konkurrensverket.se Konkurrensen i Sverige 2006,  
18 www.movement.nu 
19 www.movement.nu 2007-05-01, Trendrapport 2007 - 2008 
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ekologiska och miljöanpassade för att tillgodose trenderna på marknaden.20 Andra åtgärder 

utförda av livsmedelsdistributörerna är att de söker omvandla storhandlandet från ett 

nödvändigt måste, till en aktivitet som hela familjen engageras i. Detta för att människans 

behov och önskan om att bli underhållen samt vara delaktig i en upplevelse blivit allt 

viktigare.21 Det förändrade köpbeteendet hos kund har inneburit att hårdare krav ställts 

på livsmedelsdistributörerna. Kunderna ser inte endast till priset utan baserar sina val 

av varor på mer än så.  

 

I kampen mot konkurrenter införde ett flertal livsmedelskedjor på livsmedelsmarknaden egna 

märkesvaror, så kallade EMV. Genom att ha introducerat EMV i butikerna kunde kostnaderna 

för marknadsföring och varudistributionen minska.22 Ur butikernas perspektiv var en av 

fördelarna med kedjornas EMV att marginalerna kunde höjas vilket genererade en större 

vinst. Detta var dock inte det enda syftet med EMV. Ur ett långsiktigt 

marknadsföringsperspektiv handlade det även om att stärka livsmedelsdistributörens och 

kedjans varumärke samt dess lönsamhet. Då kundernas konsumentbeteende och attityd 

förändrades var EMV ett effektivt sätt att profilera sig på för att få lojala och återkommande 

kunder.23 Andelen EMV utgör idag 16.5 % av produktutbudet på den svenska 

dagligvarumarknaden.24 Inom de varukategorier där starka varumärken inte existerar är 

andelen EMV mycket högre än så. Detta tyder på att det är extremt viktigt för EMV att äga ett 

starkt varumärke för att kunna konkurrera med andra varumärken inom samma 

produktkategori. Genom användningen av EMV hoppades de svenska kedjorna 

konkurrera både med pris och kundlojalitet. Detta då de genom EMV önskade skapa 

långvariga relationer med kunderna som bör resultera i högre lönsamhet.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Av problembakgrunden framgår det att den svenska livsmedelsbranschen kännetecknats av ett 

fåtal stora aktörer. Dessa livsmedelsdistributörer har idag mött hård konkurrens från de 

nyetablerade internationella lågpriskedjorna. Lågprisaktörernas inträde på marknaden har 

medfört att de största livsmedelsdistributörerna har tappat marknadsandelar vilket påverkar 

deras lönsamhet. 

                                                 
20 www.coop.se 2007-05-07, Coop Norden verksamhet och årsredovisning 2006 
21 www.ica.se 2007, ICA - koncernens årsredovisning 2006 
22 www.riksbank.se Varför är inflationen så låg? Exemplet detaljhandeln  
23 www.swedishmeats.se Livsmedelsindustrin växer över gränserna 
24 www.svd.se Livsmedelsbranschen  – Mathandel på nya villkor, 2007-03-26   
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Vidare tar bakgrunden upp LMV som kunderna har visat stor lojalitet till, dessa produkter är 

fortfarande de som utgör störst andel i butik men har fått konkurrens från EMV. Bakgrunden 

visar även på ett förändrat kundbeteende där kunderna blivit mer engagerade i 

livsmedelsinköpen och ser inte längre enbart till pris. Dessa förändringar har medfört att 

livsmedelsdistributörerna har blivit tvungna att utveckla sina kunderbjudanden för att anpassa 

sig efter kundernas nya behov.      

 

För att de svenska livsmedelsdistributörerna skall kunna öka sin lönsamhet på en marknad 

som kännetecknas av hård konkurrens, historiskt starka LMV och förändrade kundbeteenden, 

behöver de utveckla sina varumärkesstrategier. Ur företagets perspektiv ökar användningen av 

EMV strategier marginalerna på produkterna och skapar relationer till kunden genom att 

addera mervärden till produkten. Dessa relationer kan utvecklas till att göra kunden lojal till 

varumärket. Sammantaget bidrar detta till en ökning av livsmedelsdistributörernas lönsamhet 

ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

1.3 Problemformulering  

Vilka faktorer är viktiga för att skapa kundlojalitet inom den svenska dagligvaruhandeln 

genom användning av EMV? 

 

1.4 Syfte 

Kandidatuppsatsen ämnar analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa kundlojalitet 

med varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska dagligvaruhandeln.  

 
1.5 Avgränsning 

Uppsatsen utgår från ett kundperspektiv där fokus ligger på att analysera förutsättningarna av 

användningen av EMV som varumärkesstrategi för att bygga kundlojalitet. Genom att 

analysera kunderna erhålls på så vis information om huruvida livsmedelsdistributörens EMV 

har skapat lojalitet gentemot livsmedelskedjan och/eller livsmedelsbutiken. Avgränsning sker 

genom att endast titta på Ica och Coop som använder EMV i sin produktportfölj.  
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1.6 Definitioner 

EMV - Egna märkesvaror. Produkter som distributörerna själva låtit producera. 

EMV portfölj – Samlingsnamn för all EMV livsmedelsdistributören/kedjan har i sortimentet. 

Livsmedelsdistributörer – Koncernen bakom livsmedelskedjorna, ex Axfood, Ica AB och 

Coop Norden.  

Livsmedelskedjor – Butiker samlat under ett varumärke. Ingår i en koncern.   

Livsmedelsbutik – Enskild(a) butik(er) i en kedja, ex Ica Maxi och Coop Forum. 

LMV - Leverantörernas märkesvaror. Produkter som leverantörerna producerar. 

Kundlojalitet – En kund som upprepar sina inköp av samma varumärke och motstår andra 

konkurrenters erbjudanden.  

Märke – Ett märke har oftast som primärt mål att informera om produktens innehåll och 

inriktas mest på förpackning. Det har därför svårt att skapa en relation till kunden. 

Prislojalitet – En kund som endast baserar sin inköp på pris. 

Retail branding – Varumärkesstrategier som används inom livsmedelsbranschen.  

Varumärken – Ett varumärke skapas för att differentiera sig gentemot andra och för att 

kommunicera vad företaget står för. Varumärket har ofta emotionella kopplingar till kunden 

och hjälper även dem att känna igen produkterna och vad de innehåller. Utöver detta skapar 

även ett varumärke mervärde till produkten. 
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2.0 Metod 
 

I metodkapitlet redogörs metoder för hur undersökningen kommer att genomföras. Kapitlet 

kommer ingående behandla de val av metoder som funnits relevanta för denna uppsats.  

 

2.1 Forskningsstrategier 

Uppsatsen ämnar analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa lojalitet med 

varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska dagligvaruhandeln. 

Uppsatsen utgörs av en kvantitativ analys av EMV och dess lojalitetsskapande förmåga. Valet 

att skapa uppsatsen på en kvantitativ analys baseras på kundperspektivet och frågeställningen, 

där en kvantitativ kundundersökning ger relevanta data samt den mängd data som är 

önskvärd. En kvalitativ analys skulle för denna uppsats innebära att den baserades på 

intervjuer med ett färre antal respondenter. Fördelen med intervjuer är att det kan ge mer 

djupgående information än vad som insamlas via frågeformulär. Valet av att göra en 

kvantitativ analys faller framförallt på möjligheten att tillfråga ett stort antal respondenter som 

inte hade varit möjligt vid en kvalitativ. Undersökningen kommer även att ske vid en 

tidpunkt. Ovanstående argumentation bidrar till att uppsatsen faller inom ramarna för en 

surveyundersökning. 25 

  

2.2 Forskningsansats   

Uppsatsen grundas på en deduktiv ansats där de olika teorierna tillämpas för att sedan 

applicera dessa på de insamlade fenomenen från undersökningen. Valet av ansats bygger på 

uppsatsens syfte; att analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa lojalitet med 

varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska dagligvaruhandeln, där en 

deduktiv ansats är de bäst lämpade. Motsatsen till deduktiv är den induktiva ansatsen som har 

till syfte att skapa teorier utifrån den insamlade data. 26   

 
2.3 Datainsamlingsmetod 

Primär data är den data som samlas in med avsikt för uppsatsens syfte, vilket i denna uppsats 

kommer att samlas in genom en kundundersökning utförda på 100 respondenter, 50 från en 

utvald Ica Maxi butik samt 50 från en utvald Coop Forum butik. 27 En fördel med detta är 

                                                 
25 Denscombe, 2000 
26 Denscombe, 2000  
27 Denscombe, 2000 
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möjligheten att inte påverka respondenternas svar då respondenterna själv får fylla ett 

frågeformulär. Vilket däremot kan ske vid en kvalitativ intervju där en tydligare personlig 

kontakt sker. Detta kan bidra till att den intervjuade blir påverkad av att intervjuarens egna 

värderingar lyser igenom.  

 

Sekundär data består av befintlig data som insamlats för ett tidigare undersökt syfte, vilket är 

viktigt att ha i beaktning då sekundär data används i denna uppsats.28 Den sekundära data har 

noggrant valts ut för att passa in till syftet; att analysera och utvärdera förutsättningarna för att 

skapa lojalitet med varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska 

dagligvaruhandeln. I uppsatsen består den sekundära data av insamlad information om 

företagen som hämtats från respektive hemsida samt deras årsredovisningar. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Att data är tillförlitligt i form av vilken källa den är hämtad från, dess bearbetning och dess 

användning är vad reliabilitet handlar om. Därefter bör datas relevans övervägas i fråga om att 

den skall representera det fenomen som studeras för att skapa validitet. 29  

 

I uppsatsens undersökning införskaffas relevant empirisk data genom att ställa välformulerade 

frågor om undersökningsfenomenet till kunder. Detta stärker även tillförlitligheten då 

relevanta frågor ställs till berörda parter. 

 

2.5 Generaliserbarhet och överförbarhet 

Denna uppsats fokuserar på sin generaliserbarhet då det är en kvantitativ studie. Syftet med 

generaliserbarhet är att kontrollera undersökningens resultat genom exempelvis mätning för 

att sedan kunna applicera resultatet på allmänheten. Denna uppsats kommer inte att tillämpa 

överförbarhet för att applicera resultatet på allmänheten, då detta är bättre lämpat för 

kvalitativa studier där överförbarheten sker genom en intuitiv process för att exempelvis 

applicera kvalitativa intervjuers resultat på verkligheten.30   

 

                                                 
28 Denscombe, 2000 
29 Denscombe M, 1998 
30 Denscombe M, 1998 
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2.7 Källkritik 

En medvetenhet finns kring att frågeformulärets utformning kan ha påverkat respondenternas 

svar. Dock intogs en noggrannhet vid utformandet för att inte rikta respondenterna till något 

givet svar. Svårigheten med frågeformulär är att det är svårt att få information om mjuk data. 

En annan svårighet med bristen på djupgående svar då undersökningen ämnar mäta mjuka 

värden. På grund av detta vidtogs noggrannhet vid utformandet av frågeformuläret för att få 

fram dessa mjuka värden.   

 

2.8  Förstudie 

För att skapa en omfattande bild av dagligvaruhandeln och EMV studerades litteratur, 

rapporter och uppsatser om ämnet samt besök på branschorganisationers hemsida innan 

arbetet med uppsatsen startades. En diskussion kring ämnet fördes även med en projektledare 

inom kommunikationsutveckling på Ica där information om EMV erhölls. 

 

2.9 Huvudstudie 

Huvudstudien för uppsatsen baseras på den kundundersökning som skall utföras för att kunna 

besvara problemformuleringen; Vilka faktorer är viktiga för att skapa kundlojalitet inom den 

svenska dagligvaruhandeln genom användningen av egna varumärken?   

 
2.9.1 Urval 

Ica och Coop är de aktörer på marknaden med största marknadsandelar samt har en stor andel 

EMV i sitt sortiment vilket låg till grund för valet av dessa två som studieobjekt. Urvalet till 

kundundersökning kommer att ske enligt ett tillfällighetsurval även kallat 

bekvämlighetsurval31. Kunderna kommer att tillfrågas slumpmässigt vid en tidpunkt utanför 

de två valda butikerna, Ica Maxi och Coop Forum. Dessa butiker har även de valts utifrån ett 

bekvämlighetsurval, samt att de ligger i områden där flera konkurrenter befinner sig vilket 

innebär att kunderna har möjlighet att göra ett aktivt val av butik. Butiksformaten och utbuden 

är de största och bredaste i vardera livsmedelskedja, vilket även detta bidrar till kundernas 

möjlighet att göra aktiva val.  

 

                                                 
31 Denscombe, 2002 
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2.9.2 Frågeformulär 

Frågeformuläret är förstrukturerat vilket innebär att respondenterna får kryssa för någon eller 

några av de svarsalternativ som presenteras för dem. Svarsalternativen är på nominalskalenivå 

för att ge möjligheten till uttömmande svar för analysen. Valet att utforma formuläret på detta 

vis baseras på möjligheterna att sedan koda svaren för mätning.  X²- test kommer att utföras 

för att beräkna signifikanta samband mellan intressanta variabler. 

 

2.9.3 Bortfall  

Kundundersökningen tar sin plats utanför de största butiksformaten hos vardera 

livsmedelsdistributör samt de med det största utbudet. Vilket bidrar till större sannolikhet att 

kunderna har handlat och känner till de olika EMV varorna. Utöver detta innehåller 

kundundersökningens frågeformulär en utslagsfråga där de kunder som inte handlar EMV 

sållas bort. För att få ett aktivt deltagande begränsades antalet frågor och platserna för 

undersökning valdes noggrant ut. Detta för att minimera antalet bortfall. 
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3.0 Teorier 

 
I följande kapitel redogörs för uppsatsens perspektiv samt för de teorier som kommer ligga 

till grund för analysen. I den teoretiska syntesen presenteras de faktorer som är viktiga för 

underlaget till undersökningen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de mätbara 

variablerna. 

 

3.1 Diskussion av perspektiv  

Uppsatsen handlar om att skapa kundlojalitet med användningen av EMV vilket sätter det 

långsiktiga utbytet i fokus. Om kunden däremot inte blir lojal till varumärket är det endast det 

kortsiktiga utbytet i form av ett köp i centrum. Inom marknadsföring finns i huvudsak två 

olika perspektiv på hur man förhåller sig till kunden, transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring.32 De båda perspektiven har olika utgångspunkter varför det är 

viktigt att beskriva de båda perspektivens förhållningssätt till marknadsföring.   

  

3.1.1 Transaktionsmarknadsföring 

Inom transaktionsmarknadsföring ligger fokus på att skapa en engångsförsäljning utan några 

tankar på att kunden skall komma tillbaka och handla mer. I detta fall skapas inga långsiktiga 

relationer utan koncentration ligger på att kunden skall vara nöjd med sitt köp vid tillfällig 

kontakt med fokus på priset. Inom detta perspektiv är med andra ord mervärdet för kunden 

prisrelaterat. Inom transaktionsmarknadsföringsperspektivet har marknadsmixteorin en 

mycket central roll. Grunden i denna teori är de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats 

och påverkan, även kallad de 4P:na. Med hjälp av dessa fyra konkurrensmedel kan 

marknadsledningen på ett företag påverka kunden att köpa deras produkt. Enligt teorin krävs 

det endast en rätt mix av dessa fyra konkurrensmedlen för att kunden skall köpa produkten. 

Teorin avser massmarknadsföring som inte tar hänsyn till kundens känslor och motiv för köp, 

istället ses kunden som en person som kan styras genom de fyra konkurrensmedlen. 

Perspektivet fokuserar på en värdedistribution där det slutgiltiga mervärdet presenteras för 

kund. Resultatet av detta marknadsföringssynssätt blir ett kortsiktigt utbyte med kunden med 

pris som främsta konkurrensmedel.33  

 

 
                                                 
32 Gummesson, 1995 
33 Gummesson, 1995 
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3.1.2 Relationsmarknadsföring  

Gummesson definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum. Vidare menar författaren att grunden till marknadsföringen 

är kundens behov vilket får den betydelsen att fokus ligger på kunden. Företaget blir lönsamt 

om de kan erbjuda kunden produkter och tjänster som lever upp till dessa behov. Dessa 

produkter och tjänster skall i sin tur skapa ett värde för kunden, en kundtillfredsställelse och 

en hög kundupplevd kvalitet. Kunden upplever ett mervärde när denne anser att hennes 

förväntningar överträffas av det upplevda. Till skillnad från transaktionsmarknadsföringen  

som har fokus på värdedistribution är värdeskapandet i centrum för detta perspektiv vilket 

innebär att mervärdet skapas tillsammans med olika parter. Mervärdeskapandet, relationen 

och det långsiktiga utbytet är av stor vikt inom relationsmarknadsföringen34   

   

3.1.3 Val av perspektiv 

Bakgrunden visar på att livsmedelsbranschen har utvecklats från att ha haft ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv där pris varit den främsta konkurrensfaktorn till att 

idag satsa på att skapa relationer med kunderna genom varumärkesstrategier. Då de svenska 

livsmedelsdistributörerna verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens är det 

svårt att enbart använda pris som konkurrensfaktor. Livsmedelsdistributörerna har därför 

introducerat EMV för att öka lönsamheten och för att skapa lojala kunder. Då uppsatsens 

fokus ligger på uppbyggandet av långsiktig kundlojalitet genom att skapa relationer med 

kunden och inte det kortsiktiga utbytet, resulterar detta i valet av relationsmarknadsföring som 

perspektiv.        

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa kundlojalitet 

med varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska dagligvaruhandeln.  

EMV introduceras inom dagligvaruhandeln för att skapa lojala kunder till 

livsmedelsdistributörens varumärke. Det motsatta är när ett företag utvecklar sitt varumärke 

med en helt ny produktkategori med varumärkets, så kallat brand extension. Fördelarna med 

denna strategi är att det befintliga varumärket ger den nya produktkategorin ett igenkännande 

och företagen behöver inte lägga resurser på att bygga upp ett nytt varumärke samt att det 

                                                 
34 Gummesson, 1995 
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förmedlar varumärkets värderingar.35 Då fokus ligger på det långsiktiga utbytet för att skapa 

kundlojalitet genom EMV kommer teorier inom relationsmarknadsföring att belysas. 

 
För att skapa kundlojalitet till ett varumärke genom EMV behöver de kommunicera samma 

värderingar som företagets varumärke. Teorin Corporate identity and reputation beskrivs 

för att visa hur viktigt det är att kundens uppfattning om livsmedelsdistributörens varumärke 

och dess EMV överensstämmer.  

 

Av bakgrunden går det att utläsa att livsmedelsdistributörerna använder EMV för att skapa 

kundlojalitet, detta kräver teorier om varumärkesstrategier för att skapa förståelse för hur 

dessa används och vilket mål de har. Teorin om EMV som varumärkesstrategi kommer att 

behandlas för att ge förståelse för de olika grupper av EMV som finns och de olika 

egenskaper de besitter. Teorin kommer främst ligga till grund för kundundersökningens 

utformning och av analysen av denna. Teorin Retailer brand strategy har valts ut för att den 

förklarar vikten av att erbjuda kunden mervärde och service, då kvalitet och pris inte är de 

enda faktorerna inom retail branding.  

 

Då uppsatsen har ett kundperspektiv är involveringsteorin av stor vikt. Teorin tar upp hur 

kunder beter sig kring köptillfället samt graden av involvering av köpet och hur detta påverkar 

kundens lojalitet gentemot varan eller varumärket. Då uppsatsens fokus är hur man skapar 

kundlojalitet krävs teorier som ger förståelse för hur lojalitet skapas. För att skapa lojala 

kunder krävs att kunden skapar en relation till varumärket vilket teorin The brand as a 

relationship partner belyser. Vid en lyckad relation ökar lojaliteten och den långsiktiga 

lönsamhet för företagen. En kund kan vara lojal på olika sätt och av olika anledningar. Teorin 

om lojalitet beskriver närmare vad lojalitet är, hur den kan utvecklas samt i vilken grad 

kunden är involverad i.  

  

3.2.1 Corporate personality, identity and image 

Då EMV är ett sätt att kommunicera med kund är det viktigt att kunden uppfattar de 

kärvärden livsmedelsdistributören önskar att förmedla. Enligt Fill återspeglas ett företags 

innehåll på tre olika nivåer, dess personlighet, identitet och image. Företagets personlighet 

beskriver vad företaget verkligen är. Det speglar vad företaget tror på och vilka värderingar 

                                                 
35 Kotler, 2006 
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det har. Alla delar som utgör företaget är nära sammankopplade med företagets personlighet, 

från högsta ledningen till de anställda på golvet.36  

 

Företagets identitet är hur företaget presenteras gentemot dess intressenter. Identiteten 

kommuniceras ut till intressenterna genom att beskriva vad företaget är, vad de gör samt hur 

de gör detta. Kommunikationen kan vara i form av vad företaget erbjuder, hur 

kommunikationen ut till intressenter sker samt hur företaget uppträder. Företagets varumärke 

är även det ett sätt att visa dess personlighet, kultur och värderingar. Det används för att 

differentiera företaget från andra företag på marknaden samt även särskilja deras produkter 

från övriga aktörers. Ett varumärke uppfattas på olika vis av kunden beroende på dess 

involvering i varumärket.37  

 

Företagets image är vilken uppfattning intressenterna har av företaget. Imagen är resultatet av 

intressenternas tolkning av hur företaget kommunicerat dess värderingar. Då imagen inte 

finns inom företaget utan hos de utomstående kan företaget själva inte ändra på den, däremot 

kan de ändra deras identitet och på så vis påverka deras image.38         

    

 

 

Figur 3.1 Personlighet-identitet-image39 

 
Då uppsatsen är fokuserad på kunder kommer endast delen om imagen ur teorin att 

användas. EMV är ett sätt att kommunicera företagets värderingar till kund vilket gör att 

livsmedelsdistributörens varumärke därför bör överensstämma med deras EMV. Relevansen 

för teorin består av att belysa överensstämmelsen av kundens uppfattning av 

livsmedelsdistributörens varumärke samt dess EMV. 

 

3.2.2 EMV som varumärkesstrategi 

De svenska livsmedelsdistributörerna befinner sig på en marknad med hård konkurrens. För 

att bemöta denna konkurrens och för att öka lönsamheten har de introducerat EMV som en 

                                                 
36 Fill, 2002 
37 Fill, 2002 
38 Fill, 2002 
39 Fill, 2002, Källa;  fig 16.2 Elements of corporate identity, sid 389 – ( Från Abratt och Shee (1989))  

Företagets personlighet    Företagets image Företagets identitet 
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varumärkesstrategi. EMV ger kedjorna makten att kontrollera produkterna i affären samt även 

utvecklingen av dessa. Då återförsäljaren har direkt kontakt med kunden besitter de makten 

över kontrollen av utbudet och kan erbjuda kunden nya alternativ. Om ett lyckat alternativ 

produceras som kunden fattar tycke för är det möjligt att skapa kundlojalitet till distributören, 

kedjan eller butiken.40 

 

Inom dagligvaruhandeln finns det olika typer av varumärken/märken som används för att 

skapa mångfald. Dessa varumärken förknippas med olika kärnvärden och uppfattas som 

särskiljande av kunderna. Ossiansson beskriver sex olika typer av egna märkesvaror och har 

grupperat dem i tre olika kategorier; varumärken/märke underordnade distributören, 

livsmedelsdistributörens varumärke/märke samt livsmedelskedjans varumärke/märke. Till 

skillnad från märken som endast har en visuell identitet (förpackning och märke) besitter 

varumärken emotionella identiteter. Nedan beskrivs de olika EMV typerna och vad det är som 

karaktäriserar dem.41 

 

Varumärken underordnade distributörens äger ett eget starkt varumärkesnamn och identitet 

och har ingen tydlig koppling till livsmedelsdistributörens identitet och varumärke. Produkt 

och förpackningsutvecklingen står i fokus. Dessa varumärken har ofta ett mervärdeskapande 

mål som kopplas till kvalitet, miljö, hälsa etc. Inom samma kategori finns även märken 

underordnade distributörens. Dessa är så kallade ”price fighters”, produkter med pris som 

främsta konkurrensfaktor och har som mål att erbjuda kunden produkter av god kvalitet. 

Dessa märken har heller ingen tydlig koppling till livsmedelsdistributörens varumärke.42  

 

Livsmedelsdistributörens varumärke/märke har en direkt koppling till kedjans övergripande 

värderingar, idé och mål. Varumärket har en mervärdeskapande uppgift medan märket endast 

är en ”price label”, en produkt med ett märke som kommunicerar basfakta såsom pris. Det 

huvudsakliga målet med att använda dess typer av varumärken och märken är att använda 

kostnad och differentieringsfördelarna som kan uppnås genom att endast använda ett namn.43 

 

Livsmedelskedjans varumärke/märke är även de direkt kopplade till butikskonceptet och dess 

identitet. De kan dock vara olik den övergripande livsmedelsdistributörens identitet. Dessa 

                                                 
40 Ossiansson, 2004  
41 Ossiansson, 2004  
42 Ossiansson, 2004 
43 Ossiansson, 2004 
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varumärken och märken kommunicerar det kedjan står för och vad de kan erbjuda. Den 

största skillnaden mellan livsmedelsdistributörens och livsmedelskedjans varumärke och 

märke är att den senare kan vara mer specifik när det gäller identiteten och vad de står för. 

Genom att använda livsmedelskedjans namn istället för livsmedelsdistributörens minskar 

risken för att skada hela distributionskedjans varumärke.44  

  

Denna teori är viktig då den ger en ökad förståelse för de olika grupperna av EMV som finns 

samt deras olika egenskaper. Det som kommer att användas ur teorin är indelningen av 

varumärken/märke underordnade distributören och livsmedelsdistributörens 

varumärke/märke vilket kommer att ligga till grund för indelningen av EMV i 

kundundersökningen. 

 

3.2.2 Retailer brand strategy 

Kundens beteende har idag förändrats till att hon ställer högre krav på produkterna samt att 

hon engagerar sig mer i inköpet av varor. För att kunden skall välja EMV måste dessa varor 

skapa ett upplevt mervärde. Enligt Ossiansson finns det tre hörnstenar inom retail branding 

som tillsammans skapar mervärde för kund.45 Dessa hörnstenar är de funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelarna. Livsmedelsdistributörens varumärke ger kunden 

alla dessa tre fördelar medan kedjornas egna märkesvaror mest fokuserar på att tillgodose de 

funktionella och ekonomiska fördelarna.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ossiansson, 2004 
45 Ossiansson, 2004 
46 Ossiansson, 2004 
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Psykologiska fördelar 
 

“Uppfattning om att underlätta “Uppfattning om kvalitet,    
 och addera mervärde till   säkerhet och smak” 
det vardagliga livet”      
           

   
 

 
   

Ekonomiska fördelar      Funktionella fördelar 
“Värde för pengar - uppfattning” 

Figur 3.2 Retail brandings hörnstenar i skapandet av värde för kund47 

 

Den ekonomiska fördelen utgår från grundidén att livsmedelsdistributörernas varumärken är 

varor som kunden skall ha råd med. Livsmedelskedjornas kunder vill inte betala dyra pengar 

enbart för ett varumärke utan de vill även ha ytterligare ett värde. Genom att kombinera de 

ekonomiska fördelarna med de psykologiska fördelarna skapas ett varumärke som av 

författaren kallas ”a value for money brand”, det vill säga ett varumärke som är värt 

pengarna.48  

 

De funktionella fördelarna erhålles genom produktens egenskaper som till exempel säkerhet, 

pålitlighet och kvalitet. Författaren menar att då mat är något som stoppas i munnen blir smak, 

kvalitet och trygghet väldigt viktigt för kunden. På så vis kopplas de funktionella fördelarna -

varans egenskaper, ihop med de psykologiska - kvalitets och säkerhetsuppfattningen. 

Kunderna måste känna att de kan lita på varumärkets kvalité. Kundens uppfattningar om både 

kvalité och tillit till varumärket är därför viktiga aspekter att ta hänsyn till.49  

 

De psykologiska fördelarna uppnås genom att kedjans varumärke lyckas addera värde vilket 

leder till att en relation med kunden skapas. Exempel på detta är när varumärket kopplas 

samman med kundens livsstil, självbild, identitet och värderingar. Genom att kombinera de 

psykologiska fördelarna med de ekonomiska fördelarna söker kedjorna skapa en uppfattning 

om att mervärde har adderats till det vardagliga livet. Att försöka skapa varumärken som 

visualiserar kärnvärdena av kedjan har därför blivit väldigt viktigt för att stärka den 

                                                 
47 Ossiansson, 2004, sid 169, figur 4.1 Cornerstones in retail branding when creating customer value 
(anmärkning: Egen översättning) 
48 Ossiansson, 2004 
49 Ossiansson, 2004 
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psykologiska fördelen. Kedjorna försöker på så sätt koppla samman kärnvärdena av 

verksamheten med kedjans varumärke så att varumärkena kommunicerar dessa. Värdena skall 

sedan locka kunderna när de är ute efter att uppnå en speciell livsstil eller identitet.50    

 

Genom att kombinera de tre fördelarna med varandra skapar livsmedelskedjorna 

konkurrenskraftiga fördelar. Kunden bygger sin bedömning av vistelsen i butiken på 

märkeskvalitet, trovärdighet, säkerhet, service och på basis av någon slags 

kostnadsreducering. Om kunden anser att den gjort ett bra val bygger de upp ett förtroende för 

livsmedelskedjan/butiken. Detta förtroende ligger till grund för ett återbesök i butiken och om 

kunden fortsättningsvis anser att hon upplevt ett mervärde kommer en typ av relation att 

uppstå.51   

 
Uppsatsen behandlar användningen av EMV i dagligvaruhandeln för att skapa  kundlojalitet 

vilket fordrar att kunderna upplever ett mervärde av varan.  Denna teori har stor relevans då 

den beskriver mervärdeskapandet med EMV.  

 
3.2.3 Involveringsteorin 

Kunden har ändrat beteendet i sitt val och köp av livsmedel och blivit mer engagerad. En 

viktig faktor i kundens val av varumärke är dess involveringsgrad. Författaren delar in 

utvecklingen av den personliga involveringen och attityden till köpet i tre faser. I första fasen 

påverkas graden av involvering av omständigheter kring köpet såsom tidigare erfarenheter 

och värderingar samt anledning till köp. Nästföljande fas karaktäriseras av tre faktorer vilka är 

nivån av den personliga relevansen, involveringens fokus (hur viktig kommunikationen kring 

produkten är) samt hur långvarig involveringen är. Den sista fasen behandlar den individuella 

responsen som resultat av involveringen. När attityder skapas innan köpet är det tal om 

höginvolvering, här skall marknadsföringen poängtera de funktionella fördelarna. Vid 

låginvolvering skapas dessa attityder efter köpet, här passar det då bättre att använda sig av 

emotionella budskap i marknadsföringen.52 

 

                                                 
50 Ossiansson, 2004  
51 Ossiansson, 2004   
52 Fill, 2002 



 26 

Den personliga relevansen samt vilken risk som uppfattas vid en specifik köpsituation utgör 

graden av involvering. Involveringsgraden förändras under tiden beroende på hur familjär 

kunden är med köpet eller kommunikationen kring det.53 

 

När kunden upplever att köpet har hög relevans samt att det föreligger en hög risk i samband 

med köpet uppstår höginvolvering. Köp som inte sker frekvent såsom hus och bilköp är 

exempel på denna typ av involvering. I dessa köp är risken av ekonomisk karaktär, risk kan 

dock gestaltas på en rad olika sätt. Kunden lägger således ner tid på att söka information om 

varan innan själva köpet för att kunna reducera risken för felköp.54 

 

När det inte föreligger någon risk vid köpet uppstår låginvolvering. Tidigare erfarenheter av 

kvaliteten av produkten och varumärket ligger till grund för köpet som inte heller kräver att 

någon informationssök sker innan. Vissa låginvolveringsprodukter kan dock medföra en 

personlig form av risk som associeras med tillfredsställelsen kunden får av de produkterna, 

exempel på dessa produkter är cigaretter och choklad.55    

För att bli lojal till ett varumärke krävs att kunden är involverad i köpet. Denna teori är av 

stor betydelse för att visa på hur kunden söker information om EMV som hon tidigare inte har 

inhandlat. Vidare har teorin betydelse för kundens medvetenhet vid val av varumärken. 

  

3.2.4 The brand as a relationship partner  

Livsmedelsdistributörerna har introducerat EMV för att öka lönsamheten och för att stärka 

kundlojaliteten. Dessa varor måste då ha egenskaper som kunden tilltalas av. Egenskaperna 

skall vara så pass starka att kunden väljer att köpa varan upprepade gånger för att på lång sikt 

skapa ett utbyte och en relation till varumärket. Fournier beskriver behovet av att skapa en 

relation mellan konsumentprodukters varumärken och kunder med teorin Brand as 

relationship partner. Genom att skapa en relation mellan dessa två ökar lojaliteten till 

produktvarumärket och ett långsiktigt utbyte uppstår.  

 

Vidare beskriver Fournier hur varumärken bör personifieras, ges mänskliga attribut för att 

skapa dessa värdefulla relationer. För att detta skall fungera behöver varumärket ha attraktiva 

karaktärsdrag och agera som aktiv medlem i relationen. Dessa karaktärsdrag består bland 

                                                 
53 Fill, 2002 
54 Fill, 2002 
55 Fill, 2002 
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annat av hur varumärket agerar och ”talar” till kunden genom sitt dagliga agerande på 

marknaden. Detta kräver även att kunderna accepterar och tillåter varumärket att skapa denna 

relation och tar till sig varumärkets ageranden. En fördel med att skapa relationer mellan 

varumärket och kunden är att relationer kan skapa värdefull betydelse i den meningen att den 

adderar mervärde för kunden och dennes liv. Kunden kan välja det varumärke som hon 

identifierar sig med eller kan skapa en identitet med.  

 

För att kunden skall bli lojal krävs att denne skapar en relation till EMV. Denna teori visar 

på vikten av det långsiktiga utbytet som en relation mellan kund och EMV genererar.  

 

3.2.5 Lojalitet 

Den hårda konkurrensen från andra livsmedelsdistributörer samt andra varumärken gör att 

lojala kunder är viktigt för lönsamheten. En lojal kund är någon som upprepar sina inköp och 

motstår bättre erbjudanden. Med lojala kunder kan ett företag sänka sina värvnings- och 

servicekostnader och på så sätt öka sina intäkter. De lojala kunderna är även värdefulla då de 

kan rekommendera produkten till andra kunder.56 

 

Det finns även olika grader av lojalitet enligt Feursts lojalitetsteori. Den lägsta graden av 

lojalitet är den tvingade lojaliteten där kunden känner att hon inte har nåt annat val än det 

specifika varumärket. Kunden känner sig med andra låst till varumärket på grund av orsaker 

som svårigheter att byta varumärke, brist på alternativ eller tidsbrist. Den näst lägsta graden, 

köpt lojaliet, baseras på att kunden får någon slags bonus i samband med köp. Bonusen kan 

bestå av olika rabatter, bonus i form av poäng (på poängkort) eller bonus i form av oväntade 

prisvärda erbjudanden. Lojalitetsgraden över denna är den praktiska lojaliteten där kunden 

kan vara antingen medvetet eller omedvetet lojal och är det av vana och av den bekvämlighet 

som köpet erbjuder. Den högsta graden av lojalitet kallas engagerad lojalitet. Här är kunden 

medvetet lojal till varumärket och upplever en inre belöning vid köpen. Denna lojalitet kan 

även vara fokuserad till en medveten lojalitet till produktens och varumärkets egenskaper. 

Nedan visas en tabell över lojalitetsgraderna.57  

 

 

 

                                                 
56 Feurst, 2007 
57 Feurst, 2007 



 28 

Tabell 3.1 Lojalitetens drivkrafter från tvång till hängivelse58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorin om lojalitet samt dess betydelse för varumärket är viktig och av ytterst relevans för 

denna uppsats då syftet är att analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa 

kundlojalitet. Teorin kommer att användas genom att analysera kundens varumärkeslojalitet. 

  

3.3 Teoretisk syntes 

För att kunna besvara uppsatsens problemformulering, vilka faktorer är viktiga för att skapa 

lojalitet inom den svenska dagligvaruhandeln genom användning av egna märkesvaror?, har 

en teoretisk syntes framarbetats. Teorierna samt de utdragna faktorerna skapar tillsammans en 

modell för hur kundlojalitet bör skapas genom användning av EMV.  

 

De svenska livsmedelsdistributörerna har tidigare använt pris som främsta konkurrensfaktor i 

marknadsföringen och på så vis fokuserat på det kortsiktiga utbytet som denna 

konkurrensstrategi leder till. Livsmedelsdistributörerna vill med användningen av EMV öka 

lönsamheten och stärka kundlojaliteten, detta genom att addera mervärden till varumärket och 

skapa en långsiktig relation till kunden. De belysta teorierna hjälper till att svara på om 

                                                 
58 Feurst, 2007, Lojalitetens drivkrafter från tvång till hängivelse, sid. 132 

    Lojalitetens drivkrafter från tvång till hängivelse 
 

1. Tvingad lojalitet 
Inlåsning   tidsbrist, brist på alternativ,    trösklar- som kan tas bort 

okända alternativ,  
jobbigt eller dyrt att byta 

2. Köpt lojalitet  
Bonus    medveten lojalitet     kan köpas 

men till yttre belöning som    vad är priset? 
pengar, rabatter, prylar osv. 

 
3. Praktisk lojalitet  

a)Vana   omedveten lojalitet    kan göras medveten. 
   rutiniserat val byter inom     finns latenta preferenser? 

evoked set bland kända varumärken.   uttråkning 
 

b)Bekvämlighet   medveten lojalitet till den förenkling   kan kundens tillvaro 
som erbjudandet medför    förenklas ytterligare? 

4. Engagerad lojalitet 
a) Kvalitet  medveten lojalitet till funktionella    Produktutveckling. 

egenskaper i produkten, objektsbelöning. Utveckla produktens 
egenskaper tillsammans 
medkunden 

b) Commitment   medveten lojalitet till symbolvärde,   kunddriven lojalitet 
status och värderingar. Inre belöning.   Vårda myten 
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kundlojalitet kan skapas genom användningen av EMV. I syntesen kommer den 

kundlojalitetsskapande processen att ställas mot den traditionella marknadsmixen för att även 

visa på hur en avvikelse från kundlojalitetsskapandet kan se ut och vilken följd den får. Fokus 

kommer dock att ligga på hur kundlojalitet skapas genom värdeskapande.   

 

Grunden till lojalitetsskapande är kundens positiva uppfattning av varumärket. Då 

livsmedelsdistributörerna distribuerar egna produkter i form av EMV är det viktigt att det 

finns en överensstämmelse mellan kundens uppfattning om företagets varumärke och dess 

EMV. För att kunden överhuvudtaget skall ta till sig EMV produkterna bör kundens 

förväntningar överträffas av den upplevda uppfattningen av EMV, det vill säga kunden bör 

uppleva ett mervärde när hon handlar EMV. För att skapa lojalitet krävs även att kunden är 

höginvolverad i köpet samt att hon gör ett medvetet val av varumärke. Desto mer involverad 

kunden är desto starkare förutsättningar finns för ett långsiktigt utbyte med varumärket. När 

kunden skapat en långsiktig relation till varumärket uppstår en varumärkeslojalitet.  
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Figur 3.3 Teoretisk syntes, källa: Egen 
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3.5 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen blir de framtagna faktorerna omvandlade till mätbara variabler. 

Detta för att kunna analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa lojalitet med 

varumärkesstrategier genom införandet av egna märkesvaror inom den svenska 

dagligvaruhandeln. Målvariabeln för uppsatsen är kundlojalitet vilket kommer att mätas 

genom en kundundersökning vilket variablerna ligger till grund för.   

 

Tabell 3.2 Teoretisk referensram källa: Egen 

 
Målvariabel: Kundlojalitet 
Teorier  Faktorer    Variabler 
 
Corporate personality Kunduppfattning    Överensstämmelse; Varumärke -EMV 
and reputation    
 
Retailer brand   Mervärde    Överensstämmelse; Förväntat - Upplevt 
strategy         värde 

 
Involveringsteorin              Involvering     Informationssök 
                                     Medvetenhet    Val av varumärke 

 
Brand as relation-  Utbyte                        Upprepade köp    
ship partner       Grund för upprepat köp 
                     
Lojalitet    Varumärkeslojalitet   Återbesök   
        Lojalitetsgrad   
     

      
 

 

 

Överensstämmelse; Varumärke - EMV  – Teorin om Corporate personality and reputation 

beskriver hur ett företags värderingar skall återspeglas genom varumärket och hur kunden 

uppfattar företaget. För uppsatsens syfte ligger intresset i att analysera om kunden anser att 

livsmedelsdistributörens varumärke kommunicerar samma värde som dess EMV. Variabeln 

kommer att mätas genom att ställa frågor till kunden om livsmedelsdistributörens varumärke 

och deras EMV och mäta om uppfattningarna av respektive varumärke överensstämmer. 

Variabeln kommer att undersökas genom att jämföra frågorna 6a-b och 8a-8f (se bilaga 1 för 

frågeformulär). 

 

Överensstämmelse; Förväntat – Upplevt värde – Retailer brand strategy ger information om 

hur mervärde skapas genom EMV. Genom att undersöka kundernas förväntningar på EMV 
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och vad de egentligen upplever fås information om EMV skapat mervärde för kund. 

Variabeln kommer att undersökas genom att jämföra frågorna 13 och 15. 

 

Informationssök – I involveringsteorin erhålls information om hur pass involverad kunden är i 

köpet. Genom att undersöka hur kunden erhållit information om EMV innan första  köpet fås 

information om kunden är hög eller låginvolverad i köpet av EMV. Variabeln kommer att 

undersökas i fråga 9.  

 

Val av varumärke – Även denna variabel är tagen ur involveringsteorin och har till uppgift att 

visa på hur pass medveten kunden är i sitt val av varumärke. Detta kommer att mätas genom 

att undersöka om valet av varumärke vid köp av livsmedel är viktigt för kunden. Variabeln 

kommer att undersökas i frågorna 10-11. 

  

Upprepade köp – Variabeln är tagen ur teorin Brand as relationship partner som trycker på 

vikten av att skapa en relation mellan kund och varumärke för att skapa långsiktigt utbyte. 

Variabeln kommer att mätas genom att undersöka om kunden skapat en relation till EMV 

genom att köpa samma varumärke varje gång hon handlar. Variabeln kommer att undersökas i 

frågorna 12-13. 

 

Återbesök – Lojalitetsteorin beskriver hur en lojal kund beter sig gentemot ett varumärke. Det 

centrala i teorin är kundens upprepade inköp av varumärke och motståndskraft till andra 

erbjudanden. Lojaliteten kommer att mätas genom att undersöka om kunden är lojal till en 

livsmedelskedja. Variabeln kommer att undersökas i frågorna 3-5. 

 

Lojalitetsgrad – den sista variabeln är även den tagen ur lojalitetsteorin och ämnar besvara av 

vilken grad kunden är lojal till EMV. Variabeln kommer att mätas genom att fråga vad d 

upprepade köpen av EMV beror på. Variabeln kommer att mätas i fråga 14. 
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4. 0 Företagsfakta 

 

I följande kapitel beskrivs de två livsmedelsföretagen och deras EMV som ingår i 

undersökningen.  

 

 

4.1 Coop Sverige 

Coop grundades redan 1850 med bildandet av Konsumentkooperativa Föreningen (KF) med 

målet att få rätt varor till rätt priser. Att starta snabbköp och stormarknader med både LMV 

och EMV var ett sätt för dem att försöka nå målet. 1979 lanserades det välkända blåvita 

sortimentet där KF skalat av allt ”onödigt” från förpackningarna för att pressa priserna. Sedan 

under 90-talet tillverkades Signum som hade samma kvalité som marknadsledaren men bättre 

pris. Sedan 1980 – talet har de ekologiska varorna funnits i Coop sortiment och är idag en av 

deras profiler. 

 

Idag är KF delägare (42 %) i Coop Norden tillsammans med norska och danska 

konsumentföreningar, med Coop Sverige här hemma. Butikerna finns i fyra format, Coop 

Forum som är stormarknader, Coop Extra som satsar på pressade priser, Coop Konsum är 

idag en klassiker med motivationen att kunden alltid gör en sund affär på Konsum och Coop 

Nära som namnet syftar till är närköpsbutiker.  

 

Visionen för Coop är att ha ett bra utbud, bra priser, god service, produktkvalité och 

information samt krav och kontroll av miljö, hälsa och etik. 

 

4.1.1 Coop:s EMV portfölj 

Genom EMV önskar Coop uppnå att erbjuda kunden ett brett utbud och friheten att välja 

bland livsmedel.59 Andelen EMV i Coop kedjan ligger på 13,7 %.60  

 

 

 

 

                                                 
59 www.coop.se 
60 www.svd.se Livsmedelsbranschen – Mathandel på nya villkor, 2007-03-26 
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Coop 

Med det sitt EMV Coop ersätter distributören sitt andra EMV, Signum.  Coop märket står för 

hög kvalité med ett brett sortiment från charkvaror till hygienprodukter. På sikt skall alla 

Signum varor vara utbytta mot Coop varor.  

 

Coop Xtra  

Dessa varor har lågt pris och god kvalité och är det lågprisvarumärke som tog över efter det 

klassiska blåvita.  

 

Änglamark 

 Det ekologiska och rättvisemärkta EMV som även tar hänsyn till miljön och är 

allergianpassat. 61 

 

4.2 Ica AB 

Ica AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag och inom koncernen ingår Ica Sverige, 

Ica Norge, Rimi Baltik samt Etos. Ica äger även fem procent av Netto Marknad som har 

ungefär 80 butiker på den svenska marknaden. Ica AB ägs av Hakon Invest AB (40%) samt 

det holländska Royal Ahold (60%). 2006 omsatte Ica AB 67 395 miljoner kronor och visade 

ett resultat på 2 297 miljoner kronor.62 

 
Icas vision är att göra varje dag lite enklare och målet för Ica är att bli det ledande 

detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Ica har som strategi att utnyttja deras 

storskalighet genom att samordna centrala funktioner för att erhålla ett mer effektivt 

arbetssätt. Denna effektivitet leder till kostnadsreduceringar som skall resultera i att priserna 

sänks. Ica satsar även på att hela tiden utveckla sortimentet för att tillgodose kundernas 

önskemål. Exempel på satsningar är EMV vilka Ica anser erbjuder kunderna större 

valmöjligheter, produkter av hög kvalitet och lägre priser.63      

 

                                                 
61 www.coop.se 
62 www.ica.se  
63 www.ica.se  
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4.2.1 Ica:s EMV portfölj 

Andelen EMV i kedjans butiker är 17 %.64 I Ica:s EMV portfölj finns utöver Ica märket, Ica 

Gott liv, Ica Ekologiskt, Ica Asia och Ica Italia samt även Euroshopper, Skona, Prima 

cookery, Deco Design, Mywear, Novaline och A – selection. För att säkerställa att varorna 

från Ica lever upp till de kraven på smak och innehåll kontrolleras och testas varorna 

noggrant.65 Nedan redogörs för EMV som inom livsmedel samt Skon som valts att beskrivas 

då detta är ett väl inarbetat varumärke och som säljs i livsmedelsbutikerna. 

 

Ica   

Erbjuder kunderna ett brett varuutbud där höga krav på smak och innehåll har ställts.66 

 

Ica Gott liv 

Inrymmer produkter som profileras som nyttiga och goda.67  

 

Ica Ekologiskt 

Produkterna som inryms under detta EMV är producerade av råvaror som odlats ekologiskt. 

De uppfödda djuren får ekologiskt foder och lever på ett naturligt sätt. Genmodifierade 

organismer får inte användas vid produktionen, inte heller får råvarorna utsättas för 

besprutning eller kemiska bekämpningsmedel.68 

 

Ica Asia och Ica Italia 

Produkter som erbjuder kunden varor med influenser från Asien och Italien. 

  

Euroshopper 

Är Ica:s lågprissortiment och är ett resultat av elva samarbetande europeiska företag i tio 

länder. Varje land avgör själva vilka varor som skall säljas i respektive land. Designen och 

receptet på produkterna är detsamma i alla länder, produktval och kvaliteten anpassas däremot 

lokalt.69  

 

                                                 
64 www.svd.se Livsmedelsbranschen – Mathandel på nya villkor, 2007-03-26 
65 www.ica.se  
66 www.ica.se 
67 www.ica.se 
68 www.ica.se 
69 www.ica.se 
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Skona 

Skona är Ica:s miljövarumärke för tvätt- och städprodukter, diskmedel och papper.  

Produkterna håller hög kvalitet och har framtagits på ett miljövänligt sätt, de flesta av 

produkterna uppfyller kriterierna för att få miljömärkas.70  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
70 www.ica.se 
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5.0 Empiri 

 
I empirikapitlet visas en sammanställning av kundundersökningen. 

 

 

Den erhållna information som är av intresse för att utvärdera och analysera förutsättningar för 

att skapa kundlojalitet genom användningen av EMV kommer att delas in i tre möjliga 

scenarion. Indelningen av scenariona grundas på hur respondenterna kan svara på frågorna 3 

och 4 angående om de gör sina inköp hos den livsmedelskedja där de helst önskar samt även 

frågorna 10-12 som rör upprepat köp av EMV. Respondenterna kan av denna information 

tänkas vara:  

• Scenario 1. Varken lojal till livsmedelsdistributör eller till EMV 

• Scenario 2. Lojal till en livsmedelsdistributör men inte till dess EMV 

• Scenario 3. Lojal både till en livsmedelsdistributör samt till dess EMV. 

 

Ytterligare information som kan erhållas av undersökningen är att kunderna inte är lojala till 

en livsmedelsdistributör men att de är lojala till EMV. Dessa svar kommer dock anses om 

bortfall. Detta för att kunden inte kan vara lojal till en livsmedelsdistributörs EMV utan att 

även indirekt vara lojal till livsmedelsdistributören själv.   

 

5.1 Sammanställning av kundundersökning 

Nedan presenteras det sammanställda resultatet av de frågor från kundundersökningen som 

anses vara relevanta för uppsatsen. Kundundersökningen gjordes på 100 respondenter varav 

två var bortfall på grund av ofullständigt svar. Ytterligare två bortfall var enkäter där 

respondenterna inte var lojala till en livsmedelsdistributör och fyllde i att de var lojala till 

både Coops och Icas EMV. Dessa valdes bort på grund utav att de inte har någon relevans för 

syftet. De skulle ge missvisande information då kunderna inte hade någon egentlig lojalitet till 

varken livsmedelsdistributör eller till något EMV. Vidare bortfall kommer att presenteras 

inom varje scenario.  

 

Antalet lojala till Coop och Ica är 26 respektive 23 respondenter. Respondenter som är lojala 

till Coops EMV är fem stycken och nio stycken respondenter var lojala till Icas EMV. 

Resultatet av den insamlade data presenteras i en indelning av de tre möjliga scenariona där 
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det första scenariot är när kunden varken är lojal till livsmedelsdistributör eller något EMV. 

Det andra scenariot där kunden endast är lojal till livsmedelsdistributör och inte till dess EMV, 

grundas på att de gjorde sina stora inköp hos den kedjan som de helst ville handla hos men 

inte valde EMV framför andra varumärken. Samt det sista scenariot där respondenten är lojal 

både till livsmedelsdistributör och till dess EMV, respondenterna handlar då hos den kedja de 

helst vill handla och köper dess EMV framför andra varumärken. I varje scenario behandlas 

data utifrån de utvalda variablerna och frågorna som mäter dem. Nedan redovisas ett diagram 

över antalet respondenter som är lojala till en livsmedelsdistributörs varumärke och även 

antalet lojala respondenter till en livsmedelsdistributörs EMV. 

 

Figur 5.1 Scenario 1 - Varumärkeslojala och EMV lojala 

        

Vid frågan om skälet till val av butik fick respondenterna välja att kryssa i flera 

svarsalternativ. Det geografiska läget var den främsta anledningen till valet av butik där 22 

stycken av Coops respondenter och 21 respondenter var från Ica. Utbudet var det andra stora 

skälet till vilken butik respondenterna valde att göra sina storköp i. 11 respondenter från Coop 

och 13 från Ica hade valt detta alternativ. Prisnivån kom på tredje plats där fem av Coops 

respondenter ansåg att detta alternativ var en anledning till val av butik samt 13 respondenter 

från Ica. Alternativen service och annat valdes av få respondenter, tre av Coops respondenter 

och fyra av Icas respondenter. Två av Coops kunder valde butik på grund av att de söker 

ekologiska varor och en av Icas respondenter valde butik då denne önskade varor av hög 

kvalité.   
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5.2.1 Scenario1.  

Varken lojal till livsmedelsdistributör eller EMV. 

Underlag till scenario 1 är de 47 respondenter som varken är lojala till Coop eller Ica som 

livsmedelsdistributör eller något av deras EMV. Bortfall är de 12 respondenter som inte har 

köpt EMV vilket resulterar i att scenario 1 utgörs av 35 respondenter.  

 

Överensstämmelse; Varumärke - EMV  

Diagrammet visar att respondenterna förknippar livsmedeldistributören Coop främst med bra 

utbud och deras EMV med bra pris. Det respondenterna förknippar med 

livsmedelsdistributören Ica var även där främst bra utbud och deras EMV med bra pris.  

 

Figur 5.2 Scenario 1 - Överensstämmelse mellan varumärket Coop och dess EMV                  

Figur 5.3 Scenario 1 - Överensstämmelse mellan varumärket Ica och dess EMV 

 

 

Överensstämmelse, Förväntat – Upplevt värde 

Det värde respondenterna förväntar sig är främst av ekonomisk karaktär och tillit till 

produktens innehåll. Det varumärke som flest respondenter upplever addera värde är de Ica 

märkta varorna. Änglamark och Ica Gott liv är de EMV som respondenterna ansett uppfylla 

flest mervärden. Respondenterna upplever att EMV är av bra kvalité och är prisvärda.  
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Figur 5.4 Scenario 1 - Överensstämmelse mellan förväntat och upplevt värde 

 

Informationssök 

I detta scenario baserade respondenterna sitt första inköp av EMV på pris och gjordes av 
tillfällighet.  

  
Figur 5.5 Scenario 1 - Informationssök 

 

Val av varumärke 

Det är förhållandevis få som köper EMV framför andra varor. 33 respondenter har svarat Nej, 

de väljer inte att köpa EMV framför andra varumärken medan två har svarat Ja på frågan. 

Dessa två har dock svarat att de inte upprepar köp av EMV och är därför inte lojala till EMV.  
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Upprepat köp 

Fler respondenter har upprepat sina köp av EMV, 22 respondenter upprepar och 13 gör det 

inte. 

 

Grund för upprepat köp 

De upprepade köpen beror på att respondenterna anser att EMV är prisvärda och är av bra  

kvalité. 

 

Figur 5.6 Scenario 1 - Grund för upprepat köp 

 

Återbesök 

I detta scenario är ingen lojal till livsmedelsdistributörerna Coop eller Ica, därför inga lojala 

återbesök. 

 

Lojalitetsgrad 

Respondenterna har angivit att de finner EMV prisvärda. 

 

Figur 5.7 Scenario 1 - Lojalitetsgrad 

 

5.2.2 Scenario 2.  

Endast lojal till en livsmedelsdistributörs varumärke och inte till dess EMV. 

Scenariot grundas på 35 respondenters svar av vilka sex är bortfall då de inte handlar EMV. 

Av de kvarvarande är 19 respondenter lojala till Coop och tio är lojala till Ica. 
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Överensstämmelse; Varumärke - EMV  

Respondenterna förknippar livsmedelsdistributören Coop med bra utbud och bra kvalité och 

deras EMV med bra pris och bra utbud. Livsmedelsdistributören Ica förknippas med bra 

utbud samt bra kvalité och deras EMV med bra utbud, bra kvalité och bra pris.  

   

Figur 5.8 Scenario 2 - Överensstämmelse mellan Coops varumärke och dess EMV 

Figur 5.9 Scenario 2 - Överensstämmelse mellan Icas varumärke och dess EMV 

 
Överensstämmelse: Förväntat – Upplevt värde 

Coop respondenternas förväntningar på EMV är främst att de kan lita på produktinnehållet. 

De mervärden som upplevdes var dock att EMV var av bra kvalité och prisvärda. Icas kunder 

förväntar sig inte mervärde i samma utsträckning som Coops, de flesta kunderna har heller 

inte fyllt i vilket EMV de har förväntningar på. De lojala Ica respondenternas upplevda 

mervärde utgörs av en ekonomisk karaktär samt att EMV var av bra kvalité. 
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Figur 5.10 Scenario 2 - Överensstämmelse mellan förväntat och upplevt värde, Coop. 

 
 

 
Figur 5.11 Scenario 2 - Överensstämmelse mellan förväntat och upplevt värde, Ica. 

 

 

Informationssök 

Respondenterna har inte sökt information om EMV innan köp utan tagit till sig given 

information såsom reklam, prisinformation samt kampanjer. 

 
 

Figur 5.12 Scenario 2 - Informationssök 

 
  

Val av varumärke 

Ingen av respondenterna väljer att köpa EMV framför andra varumärken. 
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Upprepat köp 

Respondenter som är lojala till Coop återupprepar att köpa EMV i högre grad än Icas kunder. 

fjorton av de lojala Coop respondenterna upprepade köp av EMV och fyra av de lojala Ica 

respondenterna svarade detsamma. 

 

Grund för upprepat köp 

De upprepade köpen beror på att respondenterna upplever prisvärdhet och bra kvalité. Detta 

gäller för båda livsmedeldistributörers lojala kunder.  

                                     

Figur 5.13 Scenario 2 - Grund för upprepat köp, Coop 

Figur 5.14 Scenario 2 - Grund för upprepat köp, Ica 

 
Återbesök 

Detta är en av utgångspunkterna för scenariot vilket betyder att alla 29 respondenter är lojal 

till en livsmedelsdistributör. 

 
Lojalitetsgrad 

Respondenternas upprepade köp beror på upplevd prisvärdhet och av vana. 
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Figur 5.15 Scenario 2 - Lojalitetsgrad Coop 

Figur 5.16 Scenario 2 - Lojalitetsgrad Ica 

 

 

5.2.3 Scenario 3.  

Lojal till både en livsmedelsdistributörs varumärke och dess EMV. 

Sista scenariot baseras på 14 respondenter som är lojala både till en livsmedelsdistributör och 

deras EMV. Fem respondenter är lojala till både Coop och deras EMV medan nio 

respondenter är lojala till både Ica och deras EMV  

 

Överensstämmelse; Varumärke - EMV  

Livsmedelsdistributören Coop förknippas med bra kvalité och att de är ekologiska samt att de 

har bra utbud. Deras EMV förknippar respondenterna med bra kvalité och bra utbud. 

Respondenterna förknippar livsmedelsdistributören Ica med bra utbud och bra kvalité och 

deras EMV med bra utbud, bra kvalité och bra pris.   
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Figur 5.17 Scenario 3 - Överensstämmelse mellan Coops varumärke och dess EMV 

Figur 5.18 Scenario 3 - Överensstämmelse mellan Icas varumärke och dess EMV 

 

 
Överensstämmelse: Förväntat – Upplevt värde 

Av de respondenter som är lojala till Coop förväntar sig flest att uppleva hög kvalité, att det är 

hälsosamt samt att de kan lita på produktens innehåll. Respondenterna upplever att EMV ger 

dem värde i form av att de är av bra kvalité, ekologiska, ger en smakupplevelse samt är 

hälsosamma.  

 

 

Figur 5.19 Scenario 3 - Överensstämmelse mellan förväntat och upplevt värde, Coop 
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Icas lojala respondenter förväntar sig att uppleva att de kan lita på EMVs produktinnehåll 

samt att de är av hög kvalité. Det de upplever är att EMV är prisvärda och av bra kvalité.  

 

 

Figur 5.20 Scenario 3 - Överensstämmelse mellan förväntat och upplevt värde, Ica 

 

Informationssök 

De lojala Coop respondenterna har sökt information genom att läsa på förpackningens 

innehåll. De har även blivit rekommenderade att handla EMV. Respondenterna som är Ica 

lojala har tagit till sig given information såsom prisinformation och reklam.  

 
Figur 5.21Scenario 3 - Informationssök Coop 

Figur 5.22 Scenario 3 - Informationssök Ica 
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Val av varumärke 

Scenariot baseras på att respondenterna är lojala till EMV vilket betyder att samtliga 14 väljer 

något/några EMV framför andra varumärken. De varumärken som respondenterna väljer är 

Ica och Änglamark. 

 

Upprepat köp 

Som ovan, alla respondenter upprepar sina köp av EMV. 

 
Grund för upprepat köp 

De lojala Coop respondenterna baserade sina köp av EMV på bra kvalité, ekologiskt, 

hälsosamma och på smakupplevelsen. De upprepade köpen för Icas lojala respondenter 

berodde på prisvärdheten samt bra kvalité. 

           

Figur 5.23 Scenario 3 - Grund för upprepat köp Coop 

Figur 5.24 Scenario 3 - Grund för upprepat köp Ica 

 

Återbesök 

Detta är en av utgångspunkterna för scenariot vilket betyder att alla 14 respondenter är lojala 

till en livsmedelsdistributör. 
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Lojalitetsgrad 

Respondenterna har svarat att deras upprepade köp beror på vana och att de anser att EMV är 
prisvärda.    

 
Figur 5.25 Scenario 3 - Lojalitetsgrad Coop och Ica 

 

5.2  X² - test 

Utifrån kundundersökningens resultat blev det inte möjligt att utföra fler än nedanstående X² - 

test. Detta beror på att för att utföra dessa test krävs det att antalet för varje variabel som skall 

mätas är minst fem, vilket det inte var i alla de variabler som var intressanta för X² - testning. 

 

Ett X² - test utfördes för att testa om det finns ett signifikant samband mellan 

varumärkeslojalitet och EMV lojalitet. Testet baserades på resultatet av enkäten och de antal 

varumärkeslojala till Coop och Ica samt till deras EMV som återfinns i scenarion 2 och 3. 

Nollhypotesen för beräkningen syftar till att det finns ett signifikant samband mellan 

varumärkeslojala och EMV lojala.  

 

Frihetsgraden beräknades till 1 och dubbelsidig signifikantsnivå på 5%, 2,5 % vid 

dubbelsidig, grundades utifrån antalet och för uträkningens relevans. Den kritiska gränsen 

ligger då på 5.024 

 

Resultatet för uträkningen blev 1.71 vilken då befinner sig inom den signifikanta gränsen och 

nollhypotesen kan då inte förkastas. Vilket innebär att det finns ett signifikant samband. 
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6.0 Analys 

 

I analysen behandlas resultatet från enkätundersökningen med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen.  

 

 

Följande analys belyser först de utvalda variablerna ur den teoretiska referensramen med 

hänsyn till undersökningens resultat. Då det empiriska resultatet visualiserades utifrån de tre 

olika scenariona Varken lojal till livsmedelsdistributör eller till något av deras EMV, Lojal till 

en livsmedelsdistributör men inte till dess EMV samt det sista scenariot där kunden är Lojal 

både till en livsmedelsdistributör samt till dess EMV, kommer även en sammanställning av 

analysen av de olika scenariona att redovisas. Vid jämförelser av resultat mellan de olika 

livsmedelsdistributörerna används inte antal respondenter utan andelar. Detta då antalet 

respondenter inte är lika i varje gruppering, svaren skulle då bli missvisande om detta inte tas 

under beaktning.   

  

6.1 Analys av uppsatsens variabler 

EMV är ett sätt för företag att kommunicera med kunden om företagets kärnvärden. Det blir 

då viktigt att det finns en överensstämmelse mellan varumärket och EMV för att kunden 

skall uppfatta de kärnvärden som företaget vill kommunicera till kunden. Av undersökningen 

framgår att livsmedelsdistributörerna Coop och Ica överlag inte har lyckats kommunicera sina 

kärnvärden genom deras EMV. Hos de kunder som både var lojala till en 

livsmedelsdistributör och till dess EMV, det vill säga i scenario 3, var dock 

överensstämmelsen mycket bra. 

 

För att EMV ska kunna skapa kundlojalitet krävs att kunden upplever ett mervärde efter köp 

av varan. Detta mervärde uppnås genom att kundens förväntningar överträffas av det 

upplevda värdet. Genom att kombinera de ekonomiska och funktionella fördelarna med de 

psykologiska fördelarna i EMV skapas en känsla av mervärde hos kunden. Kunderna till 

Coop och Ica hade större förväntningar på EMV än vad de upplevde, dock var de mervärden 

som de faktiskt upplevde av en annan sort än vad de hade förväntat sig. De kunder som inte 

var lojala till en livsmedelsdistributör eller till dess EMV, scenario 1, hade förväntningar på 

att EMV skulle vara prisvärda samt att de kunde lita på varornas innehåll. Kunderna som 
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däremot var lojala till en livsmedelsdistributör, scenario 2 och 3, förväntade sig andra värden 

såsom att EMV skulle ha bra kvalité, att de kunde lita på varans innehåll samt att de var 

hälsosamma. Sammanfattningsvis upplevde kunderna med andra ord mervärden i form av pris 

och av kvalité.          

 
Är kunderna höginvolverade i sina livsmedelsinköp finns förutsättningarna för att långsiktiga 

relationer och utbyten kan skapas. En höginvolverad kund söker information om varan innan 

köpet för att hitta de varor som bäst uppfyller kundens behov. Detta resulterar i att varumärket 

spelar en stor roll och att kunden gör ett aktivt val av varumärke och vara. Med uppsatsens 

syfte handlar det om att välja EMV framför andra varumärken. Kundundersökningen visade 

att de allra flesta kunderna är låginvolverade vid sina livsmedelsinköp, med andra ord gör de 

inget informationssök innan köp. Den information som kunderna tagit till sig var den som 

blev presenterad för dem såsom reklam och kampanjinformation samt information om pris. 

Dock fanns en grupp kunder i scenario 3 bland de lojala kunderna till både 

livsmedelsdistributören Coop och deras EMV som var involverade i sina livsmedelsinköp, 

genom att söka information om varorna innan köp. I scenario 3 gjorde kunderna ett aktivt val 

av varumärke och valde EMV framför andra varumärken. Kunderna i scenario 1 och 2 valde 

däremot LMV framför EMV vilket innebär att de är lojala till dem.  

 
 
För att skapa ett långsiktigt utbyte med kunden, bör kunderna uppskatta EMVs egenskaper 

och uppleva ett mervärde som ligger till grund för det ömsesidiga utbytet. Resultatet från 

kundundersökningen visar att flertalet av kunderna upprepar sina köp av EMV, med vissa 

skillnader i grunden för de upprepade köpen. Den främsta anledningen till upprepade köp är 

att kunderna upplever EMV som prisvärda och av bra kvalité i alla tre scenariona. En skillnad 

iakttogs dock i scenario 3 där de kunder som är lojala till Coop och deras EMV inte grundade 

sina upprepade köp på prisvärdhet utan på att de fann EMV vara hälsosamma, ekologiska, av 

bra kvalité samt för smakupplevelsens skull. 

 
 
En lojal kund återupprepar sina inköp hos livsmedelsdistributören. Enligt den 

kundundersökning som utförts är något mer än hälften av samtliga kunder lojala till en 

livsmedelsdistributör. I scenario 2 och 3 gjorde samtliga kunder återbesök till en 

livsmedelsdistributör. 
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Det finns olika grader av lojalitet och den mest önskvärda kunden är engagerad till 

varumärket samt till EMV och dess produktegenskaper. Utifrån undersökningens resultat är 

de allra flesta kunder lojala till den lojalitetsgrad som kallas praktisk lojalitet. Vilket innebär 

att valet av vara sker av bekvämlighet då det är prisvärdheten och vanan som bidrar till deras 

lojalitet. I scenario 3, där kunderna är lojala till både livsmedelsdistributören och deras EMV, 

finns det även ett mindre antal kunder som gör sina återköp baserade på lojalitet till 

produkternas egenskaper och av lojalitet till det EMV. Detta innebär att de kunderna tillhör 

den högre lojalitetsgraden, den så kallade engagerade lojalitetsgraden, där en medveten 

lojalitet till egenskaperna existerar.   

 

6.2 Sammanställning av Scenario 1-3 

Scenario 1. Varken lojal till livsmedelsdistributör eller till något av deras EMV 

I detta scenario är de 35 respondenterna varken lojala till livsmedelsdistributören eller till 

något av deras EMV. Överensstämmelsen mellan varumärken och deras EMV är dålig, vilket 

innebär att livsmedelsdistributörerna inte har lyckats förmedla sina kärnvärden genom deras 

EMV. Respondenternas förväntade värden var fler än vad de egentligen upplevde vilket 

innebär att deras förväntningar på EMV inte blev uppfyllda. Vidare är respondenterna 

låginvolverade i köpet och handlar EMV tack vare dess prisvärdhet. Graden av lojalitet är av 

praktiskt karaktär och då främst av en medveten lojalitet till varans pris. Genomgående i detta 

scenario återfinns ett kortsiktigt utbyte där priset på EMV är det mest betydelsefulla.  

 

Scenario 2. Lojal till en livsmedelsdistributör men inte till dess EMV. 

I följande scenario är 19 respondenter lojala till Coop och tio till Ica men ingen till något 

EMV. Överensstämmelsen mellan livsmedelsdistributörernas varumärke och deras respektive 

EMV var dålig. Respondenterna upplevde fler mervärden än vad de förväntat sig av EMV 

vilket innebär att de blev positivt överraskade av varorna. Respondenterna upplevde dock inte 

de värden som de hade förväntat sig av EMV. Vidare var respondenterna låginvolverade då de 

baserade sina första inköp av EMV på prisinformationen och att de sett reklam om dem. Coop 

respondenterna upprepar sina inköp av EMV i högre utsträckning än Icas respondenter. Det 

kortsiktiga utbytet präglar även detta scenario och resulterar i en praktisk lojalitet av både 

omedveten och medveten karaktär.     
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Scenario 3. Lojal både till en livsmedelsdistributör samt till dess EMV 

I detta scenario var samtliga 14 respondenter lojala till en livsmedelsdistributör och deras 

EMV, varav fem var lojala till Coop och deras EMV och resterande nio respondenter lojala 

till Ica. Överensstämmelsen mellan varumärket och EMV för de båda 

livsmedelsdistributörerna var god, Icas respondenter har dock uppfattat kärnvärdena genom 

EMV i större utsträckning. Ica lojala respondenter har större förväntningar på Icas EMV än 

vad de upplever men de mervärden de upplever är fler än de förväntat sig. Coops 

respondenter är jämnare i överensstämmelsen mellan förväntat och upplevt värde. Coops 

respondenter är involverade i köpet av EMV till skillnad från Icas som är låginvolverade. 

Majoriteten av både Coops och Icas respondenter är praktisk lojala, dock tillhör ett antal av 

Icas respondenter den högre graden av lojalitet, det vill säga den engagerade graden där 

lojaliteten är medveten till varans egenskaper. Även i det sista scenariot där alla kunderna var 

lojala till en livsmedelsdistributör och till dess EMV karaktäriseras av ett kortsiktigt utbyte 

där priser är väldigt viktigt. Intressant att påpeka är dock att kunderna tenderar att vara mer 

involverade i köpet av EMV i jämförelse med de andra scenariona. Även en högre grad av 

lojalitet återfanns inom detta scenario då en del kunder var lojala till EMV och till dess 

produktegenskaper.    

 

6.3  Analys av X² - test 

Ett X² - test utfört på variablerna återbesök samt upprepat köp visade att det finns ett 

samband mellan varumärkeslojalitet och EMV lojalitet. Testet avslöjar dock inte om någon av 

lojaliteterna påverkar varandra eller om så är fallet, vilken av lojaliteterna som i sådana fall 

påverkar vilken. Analysen av kundundersökningen visade att både Coop och Ica har starka 

varumärken vilket kan ha bidragit till att deras lojala kunder även utvecklar en lojalitet till 

deras EMV då de har förtroende för  livsmedelsdistributören. Denna observation stärks även 

av att överensstämmelsen mellan livsmedelsdistributören och deras varumärke var starkast i 

det fall då kunden var lojal till både livsmedelsdistributören och lojal till deras EMV, det vill 

säga i scenario 3 till skillnad från scenario 1 och 2.   
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7.0 Resultat  
 

I följande kapitel kommer syftet att diskuteras utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  

 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera förutsättningarna för att skapa 

kundlojalitet med varumärkesstrategier genom införandet av EMV inom den svenska 

dagligvaruhandeln. Det valda relationsmarknadsföringsperspektivet poängterar vikten av att 

lägga grunden för ett långsiktigt utbyte med kunden genom EMV för att skapa kundlojalitet. 

Genom att addera mervärden till EMV blir kunderna mer involverade kring val av varumärke 

vid köp och en relation kan uppstå. Undersökningen har utförts på kunder till de två största 

livsmedelsdistributörerna i Sverige för att på så vis erhålla information om huruvida kunderna 

blivit lojala till en livsmedelsdistributör genom att inhandla deras EMV. 

 

Analysen av undersökningen visar att livsmedelsdistributörerna inte har lyckats kommunicera 

sina kärnvärden genom deras EMV vilket innebär att överensstämmelsen mellan dem båda är 

dålig. Kunderna upplever heller inte mervärden i den grad att en relation har uppstått mellan 

kund och EMV och gör det då problematiskt att skapa en lojalitet baserad på mervärde. 

Vidare visar analysen att kunden inte är involverad vid köpet av EMV då ingen 

informationssök gjordes om varorna innan köp. De flesta av kunderna baserade sina första 

inköp på prisinformationen och av tillfällighet samt även efter att ha tagit till sig reklam om 

varorna. Kunderna visar sig vara väl medvetna om vilket varumärke de väjer att köpa men 

väljer inte EMV framför andra varumärken, vilket innebär att lojaliteten är riktad främst till 

LMV. Analysen visar på så vis att kundlojalitet genom användningen av EMV inte har 

skapats. Kunderna har en mer prisinriktad lojalitet och väljer att köpa EMV då de anser att 

varorna är värda sitt pris. 

  

Undersökningen visar att kunderna handlar EMV ur ett kortsiktigt perspektiv där den främsta 

anledning till köp är att de anser dem vara prisvärda vilket innebär att EMV inte skapat 

kundlojalitet till livsmedelsdistributören. Det är därför inte möjligt att utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv komma fram till vilka förutsättningar det krävs för att 

skapa kundlojalitet genom användningen av EMV.  
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8.0 Slutsats och diskussion 
 

I följande kapitel redogörs för slutsatsen vilken baseras på den genomförda undersökningen. 

En diskussion om ämnesområdet kommer att föras samt förslag till vidare forskning. Kapitlet 

avslutas med en kritisk granskning av uppsatsen.   

 

 
Uppsatsens problemformulering Vilka faktorer är viktiga för att skapa kundlojalitet inom den 

svenska dagligvaruhandeln genom användning av EMV? kommer nedan att besvaras.  

 

8.1 Slutsats 

Den rådande konkurrensen inom den svenska dagligvaruhandeln och det förändrade 

kundbeteendet är viktiga anledningar till varför livsmedelsdistributörerna valt att utveckla 

sina varumärkesstrategier. Genom att ha introducerat EMV i deras produktutbud har 

livsmedelsdistributörerna önskat skapa lojala kunder och en ökad lönsamhet. För att kunderna 

skall vara lojala krävs att ett långsiktigt utbyte uppstår vilket baseras på att kunden upplever 

mervärden i andra former än pris. I dagsläget är det inte möjligt att skapa kundlojalitet genom 

EMV inom den svenska dagligvaruhandeln då kunderna fortfarande är låginvolverade och 

alltför priskänsliga. Det kortsiktiga utbytet är på så sätt fortfarande i fokus hos kunden. 

   

8.2 Diskussion 

Under rådande omständigheter där kunderna har visat sig vara låginvolverade i 

livsmedelsinköpen samt prisfokuserade är teorierna ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv 

inte tillämpbara. Då det inte går att skapa kundlojalitet genom användningen av EMV inom 

den svenska dagligvaruhandeln bör livsmedelsdistributörerna idag istället fokusera på att 

stärka sitt eget varumärke. Detta då EMV mer är en brand extension där 

livsmedelsdistributörens varumärke stärker EMV istället för tvärtom. Många av 

livsmedelsdistributörernas befintliga kunder är redan lojala till deras varumärke vilket då gör 

det lämpligt att utveckla varumärkesstrategier som taktik för att på så vis fortsätta stärka det 

egna varumärket gentemot kund. Både de befintliga kunderna samt även potentiella nya 

kunder kan då bli mer lojala till en livsmedelsdistributör och långsiktigt påverka 

livsmedelsdistributörens lönsamhet på ett positivt sätt.     
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I scenario 3 gjordes dock iakttagelser om att det finns kunder som är mer involverade kring 

informationssöket av EMV och tillhör den högre graden av lojalitet där de är lojala till EMV 

som varumärke eller till dess produktegenskaper. Undersökningen visade även att de EMV 

som upplevdes mervärdeskapande var Ica gott liv, Signum och Änglamark. Dessa är EMV 

som enligt teorin bör ha mervärdeskapande mål vilket visar på tendenser att 

livsmedelsdistributörerna delvis har lyckas med att addera mervärden till EMV men inte fullt 

ut. Förändringar i framtiden kommer eventuellt påverka kundbeteendet till att fler och fler 

kunder kommer att engagera sig i valet av livsmedelsvaror. På så vis kan det bli möjligt att 

skapa kundlojalitet genom EMV utifrån mervärdeskapande faktorer istället för pris som idag.   

 
8. 3 Förslag till vidare forskning 

I denna uppsats har fokus legat på ett kundperspektiv för att analysera och utvärdera 

förutsättningarna för att skapa kundlojalitet genom användningen av EMV. En annan 

intressant ingång vore att undersöka hur livsmedelsdistributörerna på ledningsnivå arbetar för 

att skapa lojala kunder genom EMV. Ämnet skulle vara av stort intresse för att på så vis 

erhålla information om hur produktutvecklingen av EMV ser ut samt hur den 

mervärdeskapande processen går till. 

 

Då denna undersökning gjordes med en kvantitativ ansats vore det mycket intressant att 

utveckla denna genom att göra en djupare och mer omfattande analys av kundens beteende 

kring EMV och dess lojalitetsskapande. Att exempelvis arrangera fokusgrupper och studera 

kundernas inköp av EMV skulle ge djupgående information om hur kunden beter sig kring 

köpet av EMV och hur dessa kan skapa lojalitet ur ett psykologiskt perspektiv.  

 

Denna uppsats har avgränsats till att endast undersöka den svenska dagligvaruhandeln. 

Ytterligare undersökning som skulle vara av intresse är att analysera EMV inom den svenska 

dagligvaruhandeln ur ett internationellt perspektiv genom att jämföra denna med andra 

länders livsmedelsdistributörer och deras EMV. En sådan undersökning skulle på så vis ge 

information om huruvida det finns likheter eller skillnader mellan olika länders EMV och 

kundbeteendet kring dessa.           

 
Att skapa kundlojalitet genom EMV har i hög grad att göra med hur kommunikationen kring 

dessa ser ut vilket inte tas upp i denna uppsats. Det vore därför intressant att undersöka hur 



 57 

reklam och annan marknadskommunikation kring EMV påverkar kundens inställning till 

EMV och om reklam kan möjliggöra att EMV skapar lojalitet till en livsmedelsdistributör.   

 

Användningen av EMV sker inte enbart inom dagligvaruhandeln utan återfinns inom en rad 

olika branscher. Ett exempel på detta är inom klädindustrin där det vore intressant att 

undersöka hur kundernas inställning till dessa ser ut samt även undersöka hur framtagningen 

av produkterna fungerar. En intressant frågeställning vore sedan om hur kundernas 

köpbeteende skiljer sig från varandra beroende på vilka slags EMV kunden handlar.   

 

8.4 Kritisk granskning 

Det bör finnas i åtanke att de förstrukturerade svaren kan ha ansetts riktade trots det 

noggranna övervägandet vid formulärets utformning. Ytterligare en aspekt att överväga är 

huruvida antalet respondenter är representativt för undersökningen eller ej. Med det tydliga 

svar som kunnat utläsas ur alla tre scenarion och de till antalet få bortfallen bör dock 

undersökningens resultat anses som tillförlitligt.  

 

En viss problematik existerar vid att mäta mjuka värden med en enkät, detta togs i beaktning 

vid utformningen av frågeformulärets frågor och svar.  Trots detta är det komplicerat att fånga 

upp de mjuka värdena via förstrukturerade svarsalternativ. Kvalitativa intervjuer skulle kunna 

förenkla insamlandet av mjuka värden samt ge en djupare förståelse för hur EMV skapar 

kundlojalitet.   

 
För att kunna utföra X² beräkningar krävs ett visst antal respondenter per variabel som skall 

beräknas. De intressanta variablerna som var tänkta att beräknas uppfyllde ej kvoten av detta 

antal. Detta resulterade i att endast ett test kunde utföras, vilket dock var det mest intressanta. 

Andra alternativa uträkningar var inte heller möjliga då kundundersökningens svarsalternativ 

var på nominalskalenivå, det vill säga ej rangordnade, vilket bidrog till att inte heller dessa 

uträkningar var möjliga. Att svaren var på nominalskalenivå var ett medvetet val för att kunna 

samla in mjuka värden samt för att få mer uttömmande svar till analysen. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 
 
Hej 
 
Vi skriver C-uppsats på Södertörns Högskola om den svenska livsmedelshandeln och 
tackar för att du vill hjälpa oss genom att svara på några frågor. 
 
Du får välja mer än ett svarsalternativ.  
 
 
1. Är du                         Man                  Kvinna  
 
2. Är du mellan             18-30          31-40       41- 50          51-uppåt 

 
 
 
 

3. Hos vilken kedja brukar du göra dina större inköp av livsmedel?  
 
Coop            Ica          Annan 
  
 
4. Vad beror ditt val av butik på? 
 
Geografiskt läge          Prisnivå        Utbud          Service          Annat     vad?………… 
 
 
5. Gör du dina större inköp hos den kedja där du helst skulle vilja handla? 
 
     Ja           Nej           Vet ej   
 
 
 
 
6.  

            a) Ringa in de alternativ du förknippar med Coop 
 
    bra priser     ekologiskt      bra kvalitet    bra service    måltidsfokuserat    bra utbud                                  
                 
    annat vet ej             
                      
      b) Ringa in de alternativ du förknippar med Ica 
 
    bra priser     ekologiskt       bra kvalitet       bra service    måltidsfokuserat    bra utbud 

    annat vet ej 
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7. Brukar du köpa några av kedjornas egna märkesvaror? Ringa in de 
varumärkena nedan.  

 
Signum,       Änglamark,        Skona,          Euroshopper,       Ica,      Coop,  

        Coop Xtra,       Ica gott liv       Ica Asia,            Ica Italia,      Ica Ekologisk 

 
 Nej                   Vet ej                  
 
Om du svarat nej eller vet ej tackar vi för din medverkan! Har du köpt kedjornas egna 
märkesvaror fortsätt med fråga 8. 

 
 
 

8.  
a) Ringa in de alternativ du förknippar med Signum och Änglamark   

 
        bra priser      ekologiskt    bra kvalitet         bra service    måltidsfokuserat    bra utbud 

 
  annat vet ej     

           b)  Ringa in de alternativ du förknippar med Skona 
 
        bra priser     ekologiskt    bra kvalitet       bra service    måltidsfokuserat    bra utbud 

                                
          annat vet ej            

           c)   Ringa in de alternativ du förknippar med Euroshopper 
 
        bra priser     ekologiskt    bra kvalitet     bra service    måltidsfokuserat    bra utbud  

 
        annat vet ej 

           d)   Ringa in de alternativ du förknippar med Ica 
  

        bra priser     ekologiskt    bra kvalitet       bra service    måltidsfokuserat    bra utbud                    
 
   annat vet ej  

           e)   Ringa in de alternativ du förknippar med Coop och  Coop xtra 
 
  bra priser     ekologiskt    bra kvalitet       bra service    måltidsfokuserat    bra utbud 
                                  
  annat vet ej 

f) Ringa in de alternativ du förknippar med Ica gott liv, Ica Asia, Ica Italia,  
      och Ica ekologisk. 

 
  bra priser     ekologiskt    bra kvalitet       bra service    måltidsfokuserat    bra utbud                                 
 
annat vet ej 
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9. När du köper kedjornas egna märkesvaror för första gången, vad grundar du då 

ditt köp på?  
 

Pris  Blivit rekommenderad              Sett reklam                 Tillfällighet         
 

Läst information på förpackning          Kampanj/erbjudanden          Provsmakat i butik           
 

Efter att ha pratat med butikspersonal               annat     vad?......................................... 
   

 
10. Har det någon betydelse vad det är för varumärken på de varor du köper?  
 
    Ja                            Nej              Vet ej        
 

 
11. Väljer du att köpa kedjornas egna märkesvaror framför andra?  

 
Ja                     Nej              Vet ej  
 
Om ja, vilket/vilka?  
Signum          Änglamark        Skona         Euroshopper         Ica     ,    Coop                    
Coop xtra       Ica gott liv         Ica Asia     Ica Italia,      Ica ekologisk 

 
 
 
 
 

12. Finns det någon/några av kedjornas egna märkesvaror som du upprepar att 
köpa? 

 
 Ja                   Nej                Vet ej  
 
Om du svarade Nej eller Vet ej fortsätt med fråga 15, om du svarade Ja fortsätt med 
fråga 13 

 
13. Varför upprepar du köp av denna vara/varor? 
 

bra kvalité            prisvärd               ekologiska               bra service          
       
      hälsosamma                smakupplevelse             annat      vad?............................    
  
14. Vad beror ditt upprepade köp av kedjornas egna märkesvaror på?  

Bonus/erbjudanden            Lojal till varans egenskaper             Vana            

 Lojal till varumärket            Brist på jämförbara alternativ         Prisvärd            

 Vet ej               Annat      vad?............................................ …………. 

 



 63 

 
 
15. Vilka påståenden nedan anser du stämmer in gällande någon/några  

av kedjornas egna märkesvaror. Får kryssa i fler än en. 
 
Jag köper kedjornas egna märkesvaror därför att: 
 
• Jag vill lyxa till min vardag                    om ja, vilket varumärke?……………… 

 
• Jag vill äta hälsosamt                              om ja, vilket varumärke?……………… 

 
• Jag vill ha hög kvalité                             om ja, vilket varumärke?……………… 

 
• Jag litar på produktens innehåll              om ja, vilket varumärke?……………… 

 
• Jag vill handla ekonomiskt                     om ja, vilket varumärke?……………… 
 
 

 
 
 
  
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. X² test 
 
 
Uträknat enligt formel för X² test ur Körner och Wahlgrens Statistiska metoder.  
Fem respektive 9 kunder är lojala till EMV. Det är 19 Coop lojala från scenario två plus 5 från 
scenarion ett. Nollhypotesen syftar till att det finns ett signifikant samband mellan 
varumärkeslojala och EMV lojala.  
 
 
X² metoden 
 

X² = ∑ (0-E)²/ E 
 
E= radsumma • kolumnsumma / totalsumma 
Fg = (r-1) • (k-1) 
 

 
    Coop                     Ica 
 
EMV lojala                            5  (7.12)                 9  (6.87)                  14  
 
 
Varumärkeslojala                24 (21.87)               19 (21.12)                 43 

                                    
                                   29                             28                           57 
 
 
 
14•29/57  = 7.12   
14•28/ 57 = 6.87 
43•29/57  = 21.87 
43•28/57  = 21.12 
                      
(5-7.12)² / 7.12 + (9-6.87)² / 6.87  +(24- 21.87)²/ 21.87 + (19-21.12)² / 21.12 = 1.71 

 
fg = 1 
 
X² - tabellen visar 5.024 på 2,5 % (dubbelsidig 5%) 
 
Resultatet 1.71 befinner sig då inom den signifikanta gränsen, vilket i sin tur innebär att det 
finns ett signifikant samband mellan varumärkeslojala och EMV lojala och nollhypotesen kan 
inte förkastas.  

 
 


